
Ὑ ἶ “ἢ ΤΑῚ ᾿ρλὺ δεν Γ ἣν χὺ ἱξα »ἡ 

ἐλ θλι Αι ΠΝ τ νι μη πα ὐ ΝΠ  τν Δ χοννξ, ΣΝ ᾿ς 
κὰ τ ψηϑιος Ὦ -" ΩΣ ΥἹ 

Ξ : 

ἧι Ὁ ἘΣ ΠΕΡῚ ἘΣΞΕΣΈΕΌ ΠΤ Ύτας ΤΙ ΚΑ ΔΊ ΓΕΑΣ ΣΟ 
συτοε ὠς πργεξὶ πεν ρικευσς ς "Ξ ΕἾ Ξ ᾿ 

τ τ οι ἐν τ γνς ᾿ δον κ᾿ δ κῖψος ᾿ὐταν ἐρπιν ες 

ἐλ ΤενανΞεξιος τ Ξ ἐς ὙῚ τθπι ἜΣΣΩ 

ἘΦΦ ΕΣ Ὁ τ : ἜΣΤΕ ΤΑΣ τὶν 

ἀπ 
δὰ ὌΝ ΓΕ ἀν ἼΣΗΝ ̓  ΣΉ ΠΣ ὃ ἀπ ἢ ἀν ΠῚ ' Ἶ 

᾿ ᾿ γξ ΒΗ Ἡνδι ἕ : δ: Ὁ ἘΣ ΕἾΤ 

περ λαι τὰ 

δ τῷ τοὶ ἐν ἼΖ ἌΤΩΝ ρα δὶ ΠΟΣΤΕ ΡΣ δας Πρ αατ  ΡΥτΙΣ Β ρίραε νυ πδξοετασανς Ψ' ΓΗ .-. Ὗ ̓ ἰκϑη, δος “Ξ "τα νος ΡΟ Ὺ - 155: 13.:353 5 ΣΕ ΞΆΣ ΣΟ ΞΈΣΣΣ, ΠΤ ΕΝ, ἀπ αξες ἘΠ ΝΣ τγτ- ΑΝ ἀράν Πα ΤΉ, ΦἼ ΦΎΣΙ ΝἈ υν τὰ, 
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; ὑΞΙΞ τς 

ΠΞΞΞΞΞΞΞΙΞ δα 

ἥν 

“- Ἰσοος τ νκον γι. ἜΤΣΙ μουν ἊΝ ον 
Ἷἢν κἀν μα ᾿ν δαὶ τα ὐν δισγενν τραττ τσ, τ εφτοςς ἐπι τς, πρίΑ ἀϑννὸ μὰς ἀν, Ὁ πανώριο, ματα τυ σαν τνέτυα τ Γκαο ΣΟ τ τω ας 
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ἀγκὼν ἐοτα 
τ οὐ 

ἐαύτος γπκα ΣΉ ΩΝ κι 

“ Ἀν αοοσα κα ΟΣ τ τὲ τοῖα πε τν ν αεμαΣ ἢ τ οὶ γα κὸ ἐδ υτὶ 

κ τς ΡΥ Ὑσον, “ πη κα ψ, Ἣ ἘΠ ντΡΣ: »ᾶς 

ὩΑν Ἀταας ἄνύσα ν παν τσ, δῖ τον πγανζον : ἌΣ ἈΟΩΝ ἀνα τ 

αν να γ ν ΨῸ “ ἐν τ Ἀυσειζεττν μα πηψῃον 2 νἀ μνιτν Α, ἢ υλαστῷ καρ υραν, 

“, ἢ “» εὖ ᾿᾿ ε᾿ ᾽ς ὸ 
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ὑπ ὡς ἐπ ς {ΠΣ τ Ν ν 

Φ ΕΣ ᾿ : 

πα κα ΣΝ 

“- - βροῦν, "- "- 

μρυμοοι σΉΠΜμ δ. τσ ερσεν Ὑ τι σου μετον εττφρτνς ΠΝ 5 γϑ ων τ ϑο λοδε τα καρ ναροίον, στα ἃ,"  χν» δόσε το" ολς: 

τἰτϑ ἤοεαε το ὑγέ ταν τ οο οί, ΩΣ πος ἐν 
ΟΝ ἀν οιδ, ἐνοδοδ μος ᾿ πον νάλο ἮΝ το; τ το, δι λϑονννε οτίς,, 
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τος ὡς τ ̓ "ἢ Ν δ ἕξ , ΝᾺ ἴδ. ον ον ΠΣ ΟΟΥ͂Ν ὦ ΣΝ; 
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ππωαας ἀν αν νυτονς : ν στα τ 2 Ζ,.- τ τας σριδ, ἐδ τε ν δὰ ἘΝ λιν ρροὰ ἘΠ εκ μῦς ἐνυιφαμραμας τ πογοσννν ἢ ἀπ σεῖ, ἀρὰ τω μΣ 

δ α σι π ΟΣ τρορα ΤΣ ΓΡς τας ΤΣ ΠΤ ἐανον πο ἘΣ μα ᾿ς γε τ Ἔκ δ που τ "Ἣν ΟΑαν τ τΝ Ἀν τα ο  κος ταν ῆς το Α ΓΟ 

ΟἶῸΝ φλληδον τρν ὸ “-" Ὁ, νὶ ἐνῶ ον : πὰς το 

ῬΡΦΙ ΘΣΥ ΜΕ ι ΣΝ Δεδνονς υεμίσνι γαρνν σὲ μλεένεμ τιν" ἜΡΩΣ (δον ολγνωνας τ γον ΓΝ} δ τυ) ιλιντι ΡΝ ὩΣ ΜΗ με μεοε 4 1... “πι κὐν; το πότων κα, ἐμ; κω νσς ἐγγίής ἀπε τῷ ἀδοννο ΣΤ Σ ἡσασρ' 4 : ΠΤ ΡΡΕΤΕ Υ κ ἩΧΚΗ "π τ ρϑο ΣῊ ἩἩΜΗ͂Ι ΚΙ ᾿ ἵ μ κι ᾿ ἜΣ Η] με ᾿ ΚΉΡΥ ἀπ ετὉ " " ΤΥ 

ὐ ἘΜ μι δζώνον 
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“ Ὑ“: γε τ μὴ ᾿ τ 
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με 
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ΦΠ ἘΞ δὴ 
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τς 
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ΠΤ 

ὩνΑὙμ κὰν 

Χῃ 

Ἂν Ἀν, Ἐλυγηθνδι τ ναὶ πῶ ᾿ ΟΣ Υ τα ΤΣ μαι 
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μιν. 
ΞῪΝ 

ὙΙΤΗ. 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΆ, ΤΝΤΒΟΡΤΠΟΊΤΊΟΝ, ΕΤῸ, 

ὃ (ςΟΙ,  ΟΘ14.. 

ΒΡΥΓΑΕΡ ὙΓΟΝΘΒΗ 11} 1} ΔΉ Υ,. 
ΝΥΝ ΕΗ 

Θρεοι Ο(ἐἀἰἰσπ, δῖα φοτω 

ΨΊΤΗ 

ΤῊΝ ΝΟΤῈΝ ΝΕΝΙΥ ΤἈΑΝΒΙΑΤΕ ἹΝΤῸ ἘΝΟΙΏΒΗ, 

ΕΒΟΜ ΤῊ ΓΑΙ ΟΕΆΜΑΝ ἘΡΙΤΊΙΟΝ, 

ΥΟΙ, 1. 
ΕἸΌΙΡΌΝ ΒΕΧ, ἘΠΕΟΊΤΆΒΑ. 

αἸΌΙΡΟΒΚ ΟΟἸΟΝ ΖΦ Ό5. ἈΑΝΤΨΙΘΟΟΝΕ. 

ΨΙΠΙΙΑΜΒ ΑΝῸ ΝΟΒΝΟΑΤΕ, 
14, ΗΕΝΈΆΙΕΤΤΑ ΒΤΒΕΕΤ, ΟΟΥ̓ΕΝΧΤῚ ΟΑΈΡΕΝ, ΤΟΝΡΟΝ; 

ἈΝΡ 

20, ΒΟΌΤΗ ἘΠΕΡΕΒΙΟΚ ΒΤΈΒΕΤ, ἘΡΙΝΒΌΒΟΗ. 

ΑΛ) ΝΟΤῚ, 

270, 5ΤΈΑΝΌ, ΤΟΝΏΟΝ. 

ΜΌΟΘΟΘΟΙΧΙΨΥ, 



κα 

Ὑ βάλε πὸ ὥ» 
τάρέίες ᾿ «Ἵ 



᾿ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ 
ΤΟΙ ΠΣ ᾿ 

τῷ ΑΚ ὐ5] 
Ἶ ΣῊΝ 

Ἢ «μῇ : ; ἽΝ " ᾿ 
᾿ 1 Γ{ Ὃ Π 

» Δ 1} “--- ----.. ἀπ σον 
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͵ ᾿ 
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ἕ ΄. Ἄραδον. ἮΝ Ἕ 

᾿ ᾿ 

᾿ ᾽ - 

ἐν, ἔπε δῦ ν 

" ᾿ γ᾽ . Στ ἢ 

ῃ 

, ΕῚ βιὰ ἢ 7; ᾿ ΐ 

Ν φῆς : 
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δὰ νΝ 
ἌΙΦΕ 

ΓΟ 

Ἰ 4 



ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ΤΕΡΕΈΌΣ:. 

ΚΡΕΩΝ. ἘΠΉΗΣ, 

ΕΧ ὉΣ ἐκ γερό ι τῶν ν Θηβαίων. 
᾿ΠΈΙΡΕΣΙΑΣ. Ψ- 
ἸΟΚΑΣΤῊ. , 

ΟἼΜο ἘΝ αὐζδίω ": 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΤΡΑΜΜΑΤΊΚΟΥ,, 

ἘΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕἸΣ ΤῸΝ ΤΎΡΑΝΝΟΝ ΟἸΔΙΠΟΥ͂Ν: 

ΜΝ πὼν Κόρινϑον Οἰδίπους. πατρὸς νόϑος 
πρὸς τῶν ἁπάντων λοιδορούμενος ξένος. 
ἦλϑεν πυϑέσϑαι Πυϑικῶν ϑεσπισμάτων. 
ξητῶν ἑαυτὸν καὶ γένους φυτοσπύόρον. 
εὐρῶὼν δὲ τλήμων ἐν στεναῖς ἁμαξιτοῖς 
ἄκων ἔπεφνε Μάϊον γεννήτορα. 
Σφιγγὸς δὲ δεινῆς ϑανάσιμον λύσας μέλος. 
ἤσχυνε μητρὸς ἀγνοουμένης λέχος. 
λοιμὸς δὲ Θήβας εἷλε καὶ νόσος μακρά. 
Κρέων δὲ πεμφϑεὶς Ζελφικὴν πρὸς ἑστίαν. 

ὅπως πύϑοιτο τοῦ κακοῦ παυστήριον. 
ἤκουσε φωνῆς μαντικῆς ϑεοῦ πάρα 
τὸν Μαΐειον ἐχδικηϑῆναι φόνον. 
ὅϑεν μαϑὼν ἑαυτὸν Οἰδίπους τάλας 
πόρπαισι δισσὰς ἐξανάλωσεν κόρας. 
αὐτὴ δὲ μήτηρ ἀγχόναις διώλετο. 

Υ. 2. 1 βϑυθρθοῖ ἔπϑύθ ἰθ. βϑοιηθίμίηρ ὙΣΟπρ ἴῃ {πὸ νγογᾶβ πρὸς 
τῶν ἁπάντων. : 

γ, 7. Ῥιμάαογῖ τοδᾶρβ ϑνήσιμον ἴτοπι οοα. 1", 

ΔΙΑ ΤῚ ΤΎΡΑΝΝΟΣ ἘΠΙΓΈΓΡΑΠΤΑΙ. 

Ὁ ΤΥΡΑ͂ΝΝΟΣ ΟἸΔΊΠΟΥΣ ἐπὶ διακρίσει ϑατέρου 
ἐπιγέγραπται. χαριέντως δὲ ΤΥΡΑ͂ΝΝΟΝ ἅπαντες αὐτὸν 
ἐπέγραφον. ὡς ἐξέχοντα πάσης τῆς Σοφοκλέους ποιήσεως. 
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4 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ 

χαίπερ ἡττηϑέντα ὑπὸ Φιλοκλέους. ὥς φησι “ικαίαρχος "). 

εἰσὶ δὲ καὶ οὗ ΠΡΟΤΈΡΟΝ αὐτὸν. οὐ ΤΥΡΑ͂ΝΝΟΝ, ἐπι- 

γράφοντες. διὰ τοὺς χρόνους τῶν διδασκαλιῶν καὶ διὰ τὰ 

πράγματα᾽ ἀλήτην γὰρ καὶ πηρὸν Οἰδίποδα τὸν ἐπὶ Κο- 
λωνῷ εἰς τὰς ᾿άϑήνας ἀφικνεῖσθαι). ἴδιον δέ τι πεπόν- 
ϑασιν οἱ μεϑ' Ὅμηρον ποιηταὶ. τοὺς πρὸ τῶν Τρωϊκῶν 
βασιλεῖς ΤΥΡΑ͂ΝΝΟΥΣ προςαγορεύοντες. ὀψέ ποτὲ τοῦδε 
τοῦ ὀνύματος εἰς τοὺς Ἕλληνας διαδοϑέντος. κατὰ τοὺς 
ρχελόχου͵ χρόνους, καϑάπερ Ἱππίας ὁ σοφιστής φησιν. 
Ὅμηρος γοῦν τὸν πάντων παρανομώτατον Ἔχετον βασιλέα. 
φησὶ καὶ οὐ τύραννον (Ὀδυσσ. σ΄, 84.}" 

Εἰς Ἔχετον βασιλῆα. βροτῶν δηλήμονα. 
προραγορευϑῆναι δέ φασι τὸν τύραννον ἀπὸ τῶν Τυῤῥη- 
νῶν᾽ χαλεποὺς γάρ τινας περὶ λῃστείαν τούτους γενέσϑαι. 
ὅτι δὲ νεώτερον τὸ τοῦ τυράννου ὄνομα. δῆλον. οὔτε γὰρ 
Ὅμηρος. οὔτε Ἡσίοδος. οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν παλαιῶν 
τύραννον ἐν τοῖς ποιήμασιν ὀνομάξει. ὁ δὲ ᾿Δριστοτέλης 
ἐν Κυμαίων πολιτείᾳ τοὺς τυράννους φησὶ τὸ πρότερον 
ΑΙΣΥΜΝΗΤΑΣ Ἵ προςαγορεύεσϑαι. εὐφημότερόν γ᾽ 
ἐκεῖνο τοὔνομα. 

1) “ Ῥιοοθσομτιβ νᾶ ἃ Κ᾽ οι θη, ἃ ΡΌΡΙ] οὗ Αὐἱδύου!θ, δου θἰηΐηρ' 
[Π 8 ῬΒΠ]ΟΒΟΡοΥ, οὐϑῖου, δη4 ρϑοιηθίχι θη, [Π6 ϑαίΠΟΥ οὗ την ὙγΟΥ 8, 
δπππηθγαθα ὈΥ ϑιι14δ5 δηᾶᾷ Μοπδρ. οὐ Πῖορ. Τιδογί, 1ΠΠ|,.4,7 1, Μ. 
ἩδυβΙΠΡΟΥ οὐ Οἷο. ΟΕ, 11, ὅ, 4. ποτ ὨιοαΘ δυο τι5. 15 ΒΡΟΙΚΘῚ οὗἁ 8.5 
ἕν ἔδταοιβ θη ο]οαποηῦ Ῥουιραύοίϊο, Οοιρ. Αχριυηθηΐ οὗ Α͵]αχ. ΒΟΤΗΕ. 

5) ΤῊῖ5. ἄτϑιηδ μδ5 βοιηθύϊηθϑ θθ6η Ο8]168 16 ἔἰτϑὲ Οδαϊριβ, 
ἢοῦ Ὁη6 Κῖηῃρ Οοαϊρπβ, οὐ δοοουηῦ θοΐῃ οὗ {Π6 τὴ πο η Ὁ νγ85 
ἢγϑὺ Ῥσοιρηῦ οαὖ, πα οὗ {πΠ6 οτᾶθυ οἵ ογυθηίβ. Τῦ δϑυθαῖην ἀγῶϑ ρΡαΐ 
ἼΡΟΩ ὑπ6 βίδρθ Ἰοηρ' θϑίοτθ ὑπ6 οὐμοὺῦ, σΠ1Ὸ ἢ ΟΡΒΟΟΙΘ5. δοιηροβοα 
δῦ ἃ ΥΘΙῪ ϑδαγδῃοθα αρ; θθβϑιάθ πο Οραΐριϑ α14 ποῖ τοῦτο ἰὼ 
ΟΟἸοΏτι5. πηΕ1] Ἰοπρ' εὔθου μα πδᾷᾶ ὈϊΠπαθα Πϊπιβθ 1. Βκ. 

8) Αὐϊβύου!θ βρϑδκβ οὗ αὐσυμνητεία ἴπ ῬοΙϊδ. ΤΠ, 11. 

ἌΝ τ ν ΤΑΣ 

Ὁ Τύραννος Οἰδίπους πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ ἐν τῷ 
Κολωνῷ ἐπιγέγραπται. τὸ κεφάλαιον δὲ τοῦ δράματος᾽ 
γνῶσις τῶν ἰδίων κακῶν Οἰδίποδος. πήρωσίς τε τῶν ὀφϑαλ. 
μῶν. καὶ δι᾿ ἀγχόνης ϑάνατος Ἰοκάστης. 

ΤῊ15 δΥρττηθηῦ 15. γα 1ηρ᾽ ἢ {ΠπῸ ΑἸάϊη6 δηα ἴῃ ΒΥπηοΪκ᾽ 5 ϑῇ, Ἐπὶ. 



ΟΝ τ 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 5 

ἼΧΡΗΣΜΟΣ ΔΟΘΕΙ͂Σ ΔΑΙ͂Θι. 

Αάϊε Δαβδακίδη. παίδων γένος ὄλβιον αἰτεῖς. 
δώσω σοι φίλον υἷόν᾽ ἀτὰρ πεπρωμένον ἐστὶ 
σοῦ παιδὸς χείρεσσι λιπεῖν φάος. ὡς γὰρ ἔνευσε 
Ζεὺς Κρονίδης. Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιϑήσας. 
οὗ φίλον ἥρπασας υἱόν ὁ δ᾽ ηὔξατό σοι τάδε πάντα. 

ΠΥ. 8. σοῦ παιδὸς 15 ὙΠ6 τοδάϊηρ οὗ Γ' ἃπᾶ 2. Ὑ]ρ. παιδὸς ἕοῦ. 
εἴ Ὶ ᾿ 

ε 
᾿ 

ΤῸ ΑἸΝΙΓΜΑ ΤῊΣ ΣΦΙΓΓῸΣ. 

» , ὅδ. ἡ - ᾿ ’ τ ΄ νυν; ᾿ 
Ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τέτραπον. οὐ μία φωνή! 

καὶ τρίπον᾽ ἀλλάσσει δὲ φυὴν μόνον. ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 
ἑρπετὰ κινεῖται ἀνά τ᾽ αἰϑέρα καὶ κατὰ πόντον. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν πλείστοισιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ, 
ἔνϑα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει αὐτοῦ. 

γ.4. ἐρειδόμενον 15 οογγϑοίθα ἔγοτη Γ' ἰηβίθδα οὗ ἐπειγόμενον. 

ΛΎΣΙΣ ΤΟΥ .ΑἸΝΙΓΜΑΤΟΣ. 

Κλῦϑι καὶ οὐκ ἐθέλουσα. κακόπτερε Μοῦσα ϑανόντων, 
φωνῆς ἡμετέρης σὸν τέλος ἀμπλακίης. 

ἄνθρωπον κατέλεξας, ὅς, ἡνίκα γαῖαν ἐφέρπει. 
πρῶτον ἔφυ τετράπους νήπιος ἐκ λαγόνων" 

γηραλέος δὲ πέλων τρίτατον πόδα βάκτρον ἐρείδει. 
αὐχένα φορτίζων, γήραϊ καμπτόμενος. 

Οπἡ {15 βοϊαϊίοπ. οἵ ὑπ6 δοηϊριηᾶ ἃπα {πὸ δοηϊρτηδ ἰὑβ6 1 5668 
ΙΔ 600}08, Απίτηδᾶν. δα ΑπΐΠο]. ατ. Υο]. 111. Ῥ. 11. Ρ». 880 54α4ᾳ. ἘΠΕ. 

Αὔου ὑπθ886 δύριπηθηΐθ Ὁ ΤηΔῪ 6 ἀϑθέα] ὅο παυτῶῦθ ὑπὸ Δ 016 οἵ. 

Οδαΐϊριβ δἃ5 1ὖ 15 ὑτθαίθαᾶ Ὅν ΒόρΠοΟΟΪοΒ, ροϊηὐιηρ οὐὖ αὐ {πὸ 5ϑ 16 

ἰἶἴπη6 ἴῃ πούθβ δὖ Ὅπμ6 ἔοού οἵ ὑπ πϑυγϑίϊνθ, ὕοϑθ ρϑϑδϑδροβ ἴῃ ΒΊῸἢ 

Π6 αἰβουβ ἔγοση οὔὐμοὺ δαποῦβ ὙΠῸ πᾶγοὸ υυιδίθη ον ἐπ ϑϑπιθ Βα] οί. 

ΓΒ πὰ5 66 δἰγθδαν ἄοῃο ὃγ Ηθίῃν, ΒΙ] ἀπ ἢ Θ᾽ ἴῃ δὴ ϑοϑαθιηϊοα) 

αἰδβου δύο οα {πὸ Οδαϊριιβ οχ (1 εἰρ σὶρ 1788.). Τὴ {π|5 ὑγσαοῦ 6Π6 

Ἰθαυηθα δαΐπον πῶ8 ρον ἢγϑύ ἃ 1ἰδὺ οὗ Ῥῃοϑο ροϑίβ πὸ πᾶν ὑγθαύθα 

οἵ {π6 βϑτηθ βι]6οῦ; ΒΘοΟμαΪν, [Π6 Πἰϑίουυ οἵ Οϑαϊραβ δοοογαϊηρ ἴο 

ΞΟΡΠΟΟ] 65. Πἰπη5618; {πγα]γ, ἃ ἀπε ἐα ἘΣΣ ΟΥ {π6 οοπβύχιοϊίζοι οἵ 

6 Ρἴδυ, δι {πΠ6 οἰδυθοίθυβ οὐ ὑπ΄ ρϑύβοῃηβ ἰηἰγοαποθα; ᾿ϑβύ]γ, δη 



θ0 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ. 

οχροδιδίοη οὗ 105. τηοϑὲ ΤΘΙ ΔΙ ΚΆ016 θδαίῖθ5, ἃπᾶ ἃ ἄθέθποθ οἵ {π8 

Ρορὺ ὡρδϊηδῦ βοὴθ ππὐαδῦ οΥἸ Ὁ] οἴϑιηβ οὗ τηοθυ ΒΟΠΟΙΔΥΒ, ὕΠ6 σΠ0]6 

αἰϑϑου αύίοι Ὀθίηρ ὑουμαϊπδύθα τ δ Θχϑηϊηδύΐοη οἵ βοιὴθ ρδϑϑδρθθ 

ἴῃ Ασιβύου θ᾽ 5 Ῥοθίϊοβ. Τ 

ΤῊϊ5 [8016 πα θη ὩΠπἀοᾷ ἰο ΡΥ Ποιμο. Οαγϑ5. ΧΙ, 371-280); 

Ῥμοιθογᾶθρβ δᾶ. βίαν. Ρ. 187 οα. 560., Ὀυϊοῆν ΡΥ ΔΟΘΟΙ 5 ἴῃ 

ϑορύ. ο, ΤοΡ., Επνΐὶρι θη Ῥπορη., ΑρΡο]]οάοταβ 11, ὅ, {, Ὁῖο- 

ἀθεὶι5 ΤΥ, θ4, Ῥαυβδηΐαβ ΙΧ, ὅ. ρ. 721. (1. 1. ρΡ. 90 54. 8ᾶ, 

5160.) πᾷ Σ'ι, ὅ, Ρ». ὅ08. (Ἐ. ΤΥ. Ρ». 181 54ᾳ.), ΗἩ γρίπ, ἴδ. 66. οὐ θΥ., 

ΘΠ. Ὁη Ἥρῃ. Οα. 1. 1.,, δπᾷ [π6 δαύπου οὗ π6 αὐρυσιθηῦ ἴο ὅΠ6 

ῬΒΟΘη 5588. ἰῃ οοα, Οπ6]ρΗ. 

ΤΊ νϑριαύϊοηβ οἵ πΠ6 ἔδφ]6 οἵ Οοᾶϊριαβ πᾶν Ὀθθη ὑγθαύθα οὗ 

ΡΥ ομῖυς Εχο. 1. ὁπ 650}. ϑϑρί. ο, ΤΠ6Ρ. Ρ.406544ᾳ. ἀπᾶ Ὑ ΘΙ ΟΙΚου, 

ΑΘΒΟΒΥΙ ΓΥΠοΡρ, Ρ. 884 5464.) 4150 ὈγῪ Ο. Ε΄, ἩἨθυδ πη, ἴῃ 5 απ86- 

βυΐομοβ Οϑαϊροᾶθαθ (Μδυβανρ 1887), ἀπᾶ Βομποίᾶοθνἑπ, ἄϊδ ὄαρθ 

νου Οοαΐρυβ (Οὐ ηρθη 1852), {π6 1δ5ὺ σομπίαϊηίηρ 5ΘΥΘΙΆΙ πὐαιθιηθηὐβ, 

νΥὐἢ ὙὙΠ1Ὸ ἢ 1 οδηποῦ ΔΡΎΘΘ. 

ΤῊΗΙΣ ΒΑΒΙ ΟΝ ΟΕΘΙΡΌΞ, 

ΑΚ ΑΡΑΡΤΕΡ ΤῸ ΤῊΒ Κ5:1Λ6Ὲ ΒΥ ΒΟΡΗΟΟΙΠΒΗ, 

Τεῖαβ., 6Π6 5οη οὗ μα ράδοιιϑ, Κίηρ' οὗ ΓΘ 65, τηϑυυῖθα Ἰοσεβία ἴ), 

ὑμ6 ἀδθιρηίου οἵ Μβποθοθιιβ5), δα βἰδίου οἵ Οὐθοὴ (70.), Βεῤ πενίῃ 

Ῥθθη νγϑυηθα ὈῪ ᾧπ6 οὔϑοῖθ οὗ Αρο]]ο {πῶῦ 1 πΠ6 πδᾶ ἃ βοὴ ὈΥῪ ὑπαὶ 

Ὃ ΤΠ6 Ραδβαρθ ἴῃ ἩΟΠΊΘΙ ΓΌΠΒ ὕπιι|5: 
"Μητέρα τ᾽ Οἰδιπόδαο ἴδον, καλὴν Ἐπικάστην, 
ἢ μέγα ἔργον ἔρεξεν ̓ ἀϊδρείησι Ψόοιο 
γημαμένῃ ᾧ υἷξῖ. ὁ δ᾽ ὃν πατέρ᾽ ἐξεναρέξας 
γήμεν" ἄφα δ᾽ ἀνάπυστα ϑεοὶ ϑέσαν ἀνθρώποισιν. 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν Θήβῃ πολυηράτῳ ἄλγεα πάσχων 
Καδμείων ἤνασσε, ϑεῶν ὁλοὰς διὰ βουλάς" 
ἡ δ᾽ ἔβη εἰς, ̓ 4ἴδαο πυλάρταο Ἀρατεροῖο, 
ἁψαμένη βρόχον αἰπὺν ἀφ ὑψηλοῖο μελάϑρου, 
ῷ ἄχεϊ σχομένη" τῷ δ᾽ ἄλγεα καάλλιπ᾽ ὀπίσσω 
πολλὰ μάλ᾽, ὅσσα τε μητρὸς Ἔρινύες ἐκτελέουσιν. 

Ιη 11. ΧΧΤΙΙ, 679. Οϑαϊραβ, 15 {μπ5 Διά ρα ἰο: 
ὅς (Ξὐρύαλος) ποτε Θήβας δ᾽ ἦλθε δεδουπότος Οἰδιπόδαο 
ἐς τάφον᾽ ἔνϑα δὲ πάντας ἐνίκα Καδμείωνας. 

ἢ Ἠοπιθτ, Οά. 1, 1. 04115 ποὺ Ερίθαβίθ, ὅ66 Εϊαβία! πα, 1. 6. 

5) θιοάουαβ ]. 1. τηΔ 65 Ιοσαδία {π0 ἀδιρηΐθυ οἵ Ογβϑοῃ: Λαῖος, 
ὁ Θηβῶν βασιλεύς, γήμας ᾿Ιοκάστην, τὴν Κρέοντος οἷο. 



ἜΥΞΕΝΙΝΑΝ ΤΑ, το ἀχλον δι... γον τ 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. εἰ 

Υἱ6, π6 σου 6 5]αἴη ὈΥ πἴτα (711---1714. 1118 54.), πα ἀνθϑαϊηρ' 

ἐπ|5 ἕαΐο , Β6 ἄτονθ ἴγοῦ πϑῖ]5 ὑπτοιρη π6 ἔθος (718. 1082 544.) 

οὗ Ἐπὸ ἰπέαπί {Ππγθ0 ἄλγβ αἰΐζου 6 νγὰβ ῬΟΙῚ, ὙὙΠΘΠπΟΘ {π6 ΟὨ114 τγὰβ 

816 Οοφαϊριβ (1086.), πα Ιοοαϑίᾶ (1178 ---1176, 718 54.) ἀο!τνουθᾶ 

πὶ ἴο ὁη6 οὗ {πο ῖν 5ῃμορμουᾶβ ἴο Ρ6 ρΡαῦ ἴο ἀθαΐῦῃ. 'ΓΠ15. τδη Βον- 

ΘΥϑυ, τουοποα ὙΠ Ὲ Ρἰΐγ (1118.), Θηίγαϑίθα ἐπ6 τηΐαπῦ ἴο ἃ 5ῃθρμοσᾶ 

οὗ ῬοΟΙΥΡθαΒ, Κίηρ' οἵ ΟοΥτἢ., οὐ τποὰπῦ ΟἸ Πεοσοπ (1026 5646. 1199 --- 

1139.}, οχρϑοίίπρ ὑπαῦ ἢ σου]Ἱᾶ ΟΔΥΥΥ Πΐπι ἴο {Π6 οἷζγ ψμθπθθ ἢ6 

Βἰπη5617 οδὰθ (1178 54ᾳ.).. ΤΠ6 βῃορπμογα ἴοοῖς πἴπι ἴο ΟοΥθ, γΠΘ 70 

Π6 νγϑ δἀορίοα ἃπᾶ οἀποείοα Ὀγ Κίηρ Ῥο]γθιι5 (1021---1024) 2) ψ8ὸ 

- Βεᾶ 8δ5 γϑῦ πὸ ομ]άγθη ὈΥ Πἷ5 τὶ ΜοιΌρΘ ὅ). Οϑαϊραβ, βαρροβίμπρ' 

ΒΟΥ μἷθ 505, νγὰϑ θηγαροα ὈΥ πὸ ἰδαηρτιαρα οὗ ἃ ἀγαηκαγὰ οἵ 8 

Ῥαπααθῦ, πὸ τοργοόϑομθᾶ πἴη ἢ θϑίηρ π6 βιρροβιυ1οι5. ΟΒ1Πα 

οὗ ῬοΙγθι5 (119 54ᾳ.). Βοίηρ αἰββο  βῆθα ἢ 0Π6 ὙΘΡΙΥ οὗ Πῖ5. τ6- 

Ρυϊοᾶ ρμδιθηΐβ ψμθη π6 ἱπαϊίγθα ἰηΐο 5. ραγθηΐαρθ, δηᾷ Ἂβθθρὶ]γ 

ἔθϑ!ηρ πὸ ᾿πδα]δ, πΠ6 βού ουῦ ἰο Το ΙΡ τιμοῦν ὑποὶν Κπον]θᾶρ, 

ἴπ ογᾶδυ (ο ἰϑᾶση ἔγοια ὑΠ6 οὐδ οἷθ ὙΠῸ ὙὙΘΙΘ ΠῚ5. γ68] ραγϑηΐβ (181.). 

ΕΎοῖι {Π6 ροά μονονοὺ 6 τϑοοῖγθα πὸ ϑ8 18 βου ὙΘΡΙΥ, Ραΐ νγἃϑ 

1 ουπηθα ὑπῶῦ μ6 5ῃοι]α 6 {πὸ τηθγ θυ ον οὗ Πῖβ5 ἴαῦμον, {π6 Βυβρεπᾶ 

οὗ πῖ5. τηοῦμϑὺ, πᾶ ὑπὸ δαῦπον οἵ ὃ δοοαγβθα τῶθθ. ΤῸ ἀγοίϊά {Π6 

ἐπυθαίθηθα πϊϑίουθαπθ, 5.1} 6] ον ῖηρ' Πἰπη561} το Ρ6 ὅπ βοῃ οὗ ῬΡο- 

Ἰγθὰβ ἃπᾶὰ Μϑιίορθ, π ὑπυπθᾶ αϑ4θ. ἔγοιη Οουΐπι (997 54.) ἀπά δι- 

γἱνοα εὖ Βωοίϊα. Βαυύ ἴῃ ρδϑδίπρ ὑπγοσυρ ῬΊΟΟΙΘ, Π6 πιθοῦ Τωδΐὰ8 δ) 

ἴπ πῖ5 ομεγίου (800.). Βοίηρ αἀγίνθη ουὖῦ οὗ ὑπ6 τοϑᾶ ὈΥ ὑπ Κἰηρ᾽ 5 

8 ΑΘΒΟΒΥ]. δαρῦ. ὁ. ΤῊΝ, 742 --- 188. οα. ΒΙου, δἰαίθθ ὑπὸῦ Τιαῖτιθ 
γγῶ5. ὑπυῖοθ υγάγπθα ὉῚ ΑΡΟ]10 οὗ {πΠ6 ἀδηρου οἵ Παυΐηρ ἃ 80ῃ, 
αν ᾿γ Επτὶρὶᾶθ5 (ΡΠοθπ. 21) δμά ΑΡΟΙΙοάοταβ, ]. 1. Βθ 15 
βδ ἃ ἴο πᾶν βδρούϊθῃη. ἃ 805 χρατηϑεὶς ἐκ φίλων ἀβουλίας. 
Ὀιοάοταβ 58γ5 ὑπαῦ π6 δά ἔογροίίθῃ ὑπ οὔϑοϊθ. ΟΡ ΠΟ Ο165 
δ 5 πούμιηρ' οὗ {π6 πηϑύίου. 
ΕἘπιτιρΙ 65 (ΡΠ η. 24---81.) ἃπα ΑΡΟΙ]]οάοτιβ 1. 1. γϑαῦθ ὑπ 
{π6 ᾿πέδην νγὰβ θχροϑϑα Ὁ. ὑπ Βῃορῃοναβ οὗ Τιαῖτπι5. οα. τηοιηὖ ΟἹ- 
ἐπδούοη, θα νγὰ5 ἰουηα ὈγΥ ὑπ 5ῃθρμουαβ οἵ Ῥοΐγθιιβ, δια ἀ6- 
Πγουθα ἴο π6 οδγδ οἵ Π15 νυι}6, ὙΠῸ 15 5814 ἴο αν ἀθορινϑα Ποὺ 
Βυβθαπα ἰηΐο {π6 Β6]16  ὑπῶῦ Ὁ νγὰβ ΠΟΙ οσῃ οἴ βρυϊηρ. ἩΗγρίητι5 
ἀδϑϑυὺβ ὑπῶῦ Ὁπ6 Ομ ἃ ναβ ουαπα Ὀγ {π6 υυῖθ οὗ ΡοΙυθιι5. θυ 561}, 
ΔΑρο!]οάονα5 δηά Ηυρῖπτι8 ἴων. ὁ0. 0411 Ποὺ Ῥουῖθοθϑ; 
6801. ου Οδᾶ. ἘΠ. 188: Φερεκύδης φησὶ Μέδουσαν εἶναι τὴν 
Πολύβου γυναῖκα, ϑυγατέρα δὲ Ορσιλόχου, τοῦ ἀδελφιδοῦ. οἵ 
δὲ ᾿ἀντιοχίδα, τὴν Χαάλκωνος. Οπ {Π6 ἐραρταθηΐ οὗ ῬΠουθου- 
465, πο. ΧΧΙ, 566 δ πὙ2Ζ᾽5 θα. ρ. 2060. 
Επεὶριᾶο5, ΒΗΓ ὙΠ οτῃ ΠΙΟΔΟΥιΒ. ὩΡΎΘΘϑ, 5805 ὑπ Τραῖτιδ γϑηΐ 0 
ΠοΙρμΐ τὸν ἐκτεϑέντα παῖδα μαστεύων μαϑεῖν, εἶ μηκέτ᾽ εἴη. 
(Ρμωπ. 86.) 
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ὃ ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

οπαγίοίθου, δῃ δογοδθύίοη θηϑαθᾶ, ἃμᾷ ποὺ γὙϑοορῃϊϑίηρ πἷ8 ἔϑύμο 

6 516 πῖπι υυὰτ 411 μἷ5. αὐδδπάδηΐ. (7162 5ᾳ. 818), ἱποϊπᾶϊπρ {Π6 

μουϑ]4 ἢ, ὀχοθρὶ ομθ (118, 760.), νγ]ιο οβοαροᾷ Ὀγ Β͵ριὲ (114---813.) 5). 

Αἴου ἐπὶ5 πὸ οὔθ ἴο ΤΠΘΡ65, ὙΠΟγῸ μ6 80] γᾶ {π6 υἱ4 416 ργοροβϑᾶ 

ὈΥ {π6 βϑρμίηχ 9), γιὸ νγὰ5 ὑπθη παγαββίηρ' ὑπὸ ΤΠΘΡδη5 (8 854. 591--- 

898, 698 5η4. 1198 544.), ἃπᾷ ὉΠπΟΥΘΌΥ ἔγθϑα {Πιθὰ ἔχοι ὉΠ 6 τποηϑύθι, 

δα θοδιηθ [κἰπρ' οὗ ΤΊΘΡ65 δα ᾿ππβραηα οὗ Φοοεθία (1202 544.}, ὈΥ 

ψΠποπὶ Π6 Βεᾶ ἴοὰν Ομ] άγϑη 10), ΜΘΩΥ ὙΘΑΥΡ ΔΥΘΥ ἃ ΡΘΒΌΠΘ ποθ [6]] 

προ {πὸ ΤΉ ΘΡδη5, ἃμᾷ Οράϊριιβ, ἴῃ οΥὐθυ [0 Υϑιηθαν ὑπ οδἰϑιηῖίν, 

βοὴ Ογϑοη ἴο οοηβα! {π οὐϑοῖο οἵ ΑΡΟΙ]Ὸ ἂἱ 6 ]ρΡ}1 (22---12). ἨΘ 

Ὀτοιρηῦ ῬΔΟΙΚ ἃ ΤΘΡΙΥ {πῶ} {Π|0 τηπγουου οὐ Τιαῖαθ, 0 ψγἃ5. ὉΠ 6 

ἀνθ] Πρ αὖ ΤΠΘΡΘ5, πλιϑὺ θ6. δἰ ΓΠ6} ῬΔΗΪΒΗ 6 ΤᾺΌτὴ {116 Οἷὖν οὐ Ῥαΐ 

7 Αὐοογαϊπρ' [ο ΑΡΟΙ]οάουι5 Π6 ἢδιὴ8 οἵ {π6 μονα] νγὰ5 ῬΟΙΥΡμοηΐθ5. 
8) Το διμειϑιβύγαθι5 15. βᾶ 14 ὈῪ ΔΡρο]]οάοτγιβ 1. 1, ἃπα Ῥδαβδηϊαβ ΤΠ. Χ, 

ὁ. ὅ. ἐο πᾶν Ρυγθαά Τιαῖπ5. --- Ταῦ ΟΥ̓ΘΟῚ ἸΠΟΥΘΟΥΘΥ βασοθοαδα 
ἴο π6 ὑπτοὴμθ εὖ {πὸ ἀθϑῦν οἵ Τιαῖαβ, πᾶ, σπθη πὸ ᾿ΠΘΌΘΗΒ 
Ὑ6 76 τοι} ]6 ἃ θῪ {π6 ΚΡΠΙηχ, ῬΥοΙ 568 Π15 Κιηράοιϊῃη δηα 15 ΒΙΒΌΘΥ 
Φοοαβία ἴῃ τηϑυυϊᾶρο ὅο ὙΠΟΘΥ͂ΘΥ Β01γ68 {Π6 φργοροβθα υἱ46]16, 15 
αϑϑουθθα Ὀγ Ὀιοάοχι ἃη4 ἩνγρΊπιβ, μα οὸ ἃ ογϑαῦ οχύθην ὈΥΚ 
ἘΠαυὶρΊ 465 Ῥποη, 4ῦ---ὔ2, 
Οοποθυηΐηρ' {Ππ6 ΡΠ ΐηχ ΑΡΟ]]ΟἀοΥ 5. ρἴνθϑ {π6 ἘΠ] οννπρ' ῬΑ Ϊ- 
ΟΠ]Δ 5, ΒΟΙῚΘ. ΟὗὁἨ ὙΠΟ ἀ7γ6 ποῦ πιθῃθοηθα ὈΥ ΘΟΡΠΟΟΙΘ5: Τούτου 
δὲ βασιλεύοντος (ζρέοντος),, οὐ μικρὰ συμφορὰ κατέσχε Θήβας. 
ἔπεμψε γὰρ Ἥρα Σφίγγα; ἢ “ητρὸς μὲν ᾿Εχίδνης. ἦν πατρὸς 
δὲ Τυφῶνος" εἶχε δὲ πρόσωπον μὲν γυναιπὸς, στῆδϑθος δὲ καὶ 
βάσιν καὶ οὐρὰν λέοντος, καὶ “πτέρυγας ὄρνιϑος᾽ μαϑοῦσα δὲ 
αἴνιγμα παρὰ Μουσῶν ἐπὶ τὸ Φίκειον ὔρος ἐκαϑέξετο, καὶ 
τοῦτο προὔτεινξ Θηβαίοις. ν δὲ τὸ αἴνιγμα" τί ἐστιν ὁ μίαν 
ἔχον φωνὴν τετράπουν καὶ δίπουν καὶ τρίπουν γίνεται: Χρη- 
σμοῦ δὲ Θηβαίοις ὑπάρχοντος τηνικαῦτα ἀπαλλαγήσεσϑαι τῆς 
Σφιγγὸς, ἡνίχα ἂν τὸ αἴνιγμα ,"λύσωσι, καὶ συνιόντες εἰς αὐτὸ 
πολλάκις, ἐξήτει τί τὸ λεγόμενόν ἔστιν. ἐπὰν δὲ μὴ εὔρισχον, 
ἁρπάσασα ἕνα κατεβέβρωσχε. πολλῶν δὲ ἀπολλυμένων καὶ το 
τελευταῖον ἀϊΐμονος. τοῦ Κρέοντος, “κηρύσσει Κρέων τῷ τὸ αἴ- 
νιγμαὰ λύσοντι καὶ τὴν βασιλε ίαν καὶ τὴν “Μαΐου δώσειν᾽ γυναῖκα. 
Οἰδίπους δ᾽ ἀκούσας ἔλυσεν, εἰπὼν -- τὸ βάλτρον. Ἢ μὲν 
οὖν Σφίγξ ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ἑαυτὴν ἔῤῥιψεν. ὙΠ656 Ἰαΐξου 
ῬΔΥΟΌΙΔΥΒ ἃΥΘ ἀθβουθοα ἴῃ ΠΘΘΥΪΥ 0Π6 5ϑῖη8 θη η6 ᾽ ὈΥ Ὀϊοδο- 
γτ5, Ηγοίητβ δηα Ὁπ6 δαῦμοῦ οὗ Ὁπ6 ἀὐριπηθηῦ {0 {πΠ6 ῬΠΟΘη 5586 
οἵ Ἑπτγὶρίαθβ ἴῃ οοὔ, Οπ6]ρΡ}. Ἐπαγιρὶ 65. δϑϑουΐρ Ὁπῶῦ {π6 ΚΡ ῃίηχ 
Ὑγ885 5161 Ὀγ Οδαϊριβ. ΤΠη6 β5ϑηι6 Ροθϑῦ 85 8180 5016 ῬΔΥ ΙΘΌΪΔΥΒ 
Το Βρθοῦηρ' Π6 ΟΡ ίηχ 1014. 818---818, ῖ 

10) ΤῊΘ Ὡϑη68 οὗ ἔποϑο ομ]άγθη σγοσο ΕΒ [6060]165, ΡΟΙΪγΩἾΟ65, 
Απύϊροηθ δηα Ἰβθ θη 6. Βιεῦύ δοοογάϊηρ ἤο οὔ6Ὶ ὙΥΙΘΥ5. {Π 686 
6 76 ποὺ {86 Ομ] άγθη οἵ Φοοεδίδ, Ραὺ οἵ Εν υρϑηΐδ, ὑπ ἀδαρ ἴον 
οὗ Ἡγρϑυρῃβδηΐθβ. ὅθ Αρο]]οᾶοσαβ 1. 1. ΤῊΘ βδῆιθ πδ5 Ὀθθῃ βίδίθα 
οὨ ὑπ φανοῦν οὗ Ἠοιμοῖ Οα. ΧΙ, 271 βᾳᾳ. ΡΥ Ῥδαβδῃΐεβ 1, ΙΧ, 
ὁ. ὅ. ὙΠΟ 866. Οομραῖο ῬΠΘΥΘοΥα. ἔγαρτη. 1211. Ρ, 187, 1} 
θ᾽ 5. ποῖθ. 

9 
ὧἕ» 
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ἕο ἀθαύι (96---107.})14). Οφαϊραθ, τ 116 ὑδ]κῖηρο 6Π6 ᾿αἰτηοϑὺ ρδῖη5 ὕο 

ΟἸΒΟΟΥΘΥ Ππ6 ΟΥ̓ΤΪ)8], ὈΥ 8 νδυϊθύυ οὐ οοπουγγῖίηρ' ΟἰγΟαϊηβύϑη 5 

Τοὺππα Ηἰτηβο ἢ ἴο θ6 Ῥούῃ {π6 βοὴ δηᾷ τπγᾶάρυου οἵ Τιαῖαθ. Οἱ {πΠ|85 

αἰΒοΟΥΘΥῪ Φοσεαβίωο αἀθϑύσογθα ΠΟυ5611 ὍΥ Πϑηρίηρ' 12): δα Οδαϊΐριι5, 

αὐῖνθη ἴο ἀοβρουδίϊοι, ἴοστθ {Π6 Ἰδύρθ ῥῖη5 ἔγοιη ὑπθ6 ρϑυιηθηῦβ οἵ 

Φοοεαβύα, δηᾷ τ] ὑπθπὶ ἀδρυϊν θα Πΐτη561 οὐ βισῦ 15), 

1) 

15) 

5: 

Βιι.- ὧν 

“κ δ πιιῖϊ, τς 

ΤΊΘ56. ῬΔΥΡΙΘΌΪΔΥΒ Δ΄ ΟἾΪΥ ἴοπηα ἴῃ ΞΟΡΠΟΟΙΪΘ5, μα βομηθύῃ!ρ' 
ΒΙΠΏΙΑΥ ΟΟΟΘΌΥΒ ἴῃ ΗἩρΙη ἔαρ. 67: Τηύουῖ ΤΠΘΡἾ5. δύθυιη- 
δῶ 5 ἔγταρσιιῃ οὖ ρϑππσῖδ ἱποίϊαϊλὺ ΟΡ Οοαϊροᾶϊὶβ 566 ]6γδ, 
Ἰηϑογγτοραίαβαιο ΤΙγοβίαβ, αὐαἰϊά 1τ0ὦὁ ΤΟ δ 6 νοχϑύθη,- 
αν, ΤΟΒΡΟΠ αι: 51 αἼΙ1Β5 6Χ Ὀιδοοηῦθο ΘΠ ΘΥΘ ΒΌΡΘΙΘΒ- 
Β6ῦ, οὐ Ῥ7ΙῸ ρδύγϊδ ἱηουῖδδοῦ, Ρϑ 1] θη 18 ἸΙΡοΥδύαθτχττ. 
Τα Μοποθοθιβ, Ιοοδδύδϑο ρδῦύθι, 856 46 τηΥ15 ργϑδοϑοῖ- 
νΕανῖ. Ὅυμ 860, ΤΠΘΡ15 σογαηύαν, ΟοΥϊπύμο Ρο]γ- 
Ρὰ5 ἀδοράϊι. Θυο διαϊέο Οοαϊραβ ᾿πο]οϑίθ ἔθυσθ οοο- 
Ρ1ῦ, δοδυϊμηδη 5 ρϑύγθιη 8.ῸπΠ1) ΟὈἾ556, αἱ Ῥουΐρθοθδ 4θ 
Οἴα 5 ΒυρΡΡροβιίίζοηθ ρδῖδῳ ἔρθοϊί. 1ᾳ 1ὐθ 8168 β6 Π6Χ, 
αὉ1 Θὰ] οχροβαογού, οΧχ ρϑάπιῃ οἱοδύγι οι θα5 οὐ δ]ο- 
Υὰ10 ΔΡΩΟΥΪύ ΓΠ.Φ1 ΕἸ] 1 πὶ 6586. 
'ΓΠΙΒ βαὶοϊάθ οἵ Φοοεβί 15. ποῦ τηϑηϑὶοηθα θγΥ Ἰτοάοταβ, Ρ 81ι- 
Βδ δ 5 δηα Ἡγρίητ5. Αοοογαϊηρ' ο Επιγ ρα 6 5 ῬΠΏΟη, 1468. 
Φοοεβύα 5]6νν ΠΟΥΒΘΙ ἢ ἢ ἃ 5υγογα πη] ΙΔ ῦοΙΥ ΔΥΟΥ ΠΟΥ ὕνο 
Β0Ὶ.5 δα 1116 Θ8ὸἢ οΟΥ̓ΠΘΥ. 
ΤῊΙΒ 15 ποῦ τῃηϑηνοηθα οἰὐποῦ ΡΥ ὨΙΊΙΟάοΥ 5 οΥὁἨΘ ΘΒ δ ηΪ8 5. 
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ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΥΡΑΝΝΟΣ. 

ΞΟ ΔΙΠΟΈΣ, 

4 τέχνα. Κάδμου τοῦ 
, - 3 ο, , 

τίνας ποϑ' ἕδρας ταςδὲ 

Υγ. 1 584.6α. ὝΠθη {π6 οἱζΥγ οὗ 
ΤΠΘΡ 65 νγ885 58 6 Ὑ1Πρ' τι π ἀθ᾽ ἃ τηοϑύ 
ΒΘΥΘΙΘ ΡὈΘδΌ]Θηθ6., {π6 ΟἸΙΖΘῊ5 
ὅποβθ ἃ βοῖϑοι Ῥοάγ οὔ 6] ἀθυ5, τηθῃ, 
ἃ Πα γοῦπΐῃβ ἴο σῸ, ὉΠΟ6ὺῖΘΥ {π6 σαϊ- 
ἄδηοθ οὗ {π6 ρυϊθϑὺ οὗ σπριΐον, ἴο 
ὑπ αἰΐῶν ὑπο βίοοα θοϑίοσο {Π6 
Ῥδῖδοθ ἴῃ οὐᾶθυ ἴο βο] 110 αϑϑιϑύϑη θα 
ἔγοιη Οϑαϊρηϑ. Οἱ πϑϑχΐϊηρ' οἵ {πο ὶν 
ΥΤΪν ἃ], ὉΠ 6 Κίηρ' ΘΟΠ]65 οτὖ ἴο ἴη- 
ααἰτο ἐπ ΡΌΤΡοΟβΘ οὗ {Π61} ΤῊ 55101). 
--- Απᾶ ΠΟΙ νγ8 5ῃοι]4 πούϊοθ υἱτ ἢ 
γνπαὺ 5111] {π6 ροοῦ πὰβϑ δὖ {Π68 
οΡΘηΐηρ οὗ {πΠ86 ΡΙΔῪ τϑρυθϑθηΐθα 
{πΠ6 Θχοθϑβῖνθ οῶγθ οἵ Οϑαϊριιβ ἴῸΓ 
πθ νγϑὶατθ οἵ ἢ15. ῬΡθορὶθ πᾷ δὖ 
ὑΠῃ6 5816 {ϊπη6 ὑπο σγαύθίαὶ δἵ- 
Γθούϊοη ἐονγαγαβ ὑποὶν Κῖπρ. ΕἾΟΙΩ 
ἐπ|5. οδῖιδὸ πῃ Ὡπαιθοῦβ οοσ]α πού 
ἔδ1] ἴἰὸ 6 ᾿πϑριγθα τὰ ἔθ ! ηρ5 
οὗ {π6 ἀφροροϑδῦ ριτγ πα στορυοί, 
6 {πον ὈΟΠοΙα Οραϊριιϑ, ἢ 086 
σγοδὺ νἱγῦπθ ΠΟΥ 80 γ6}} Κηθνν, 
ΘΟΟαΒΘα οἵ οὐππθ, δηα ρ᾽δορᾶ ἴῃ 
ὑπ παἰπιοβύ ἀδηροΥ. 

1014. ὦ τέκνα] ὙΠ6 ἐδ υν 
ἀϊδροβιψίοη οὗ Οϑάϊριβ ἑονγαγθ Π5 
ῬΘΟΡΙΘ 15 ἱπαϊοαίθα ὈΥ {πϊ5 ἃρ- 
Ρϑ!Πδύϊοη. Οϑ πα ΥἾτ5 ΘΟΠΊΡΘ 65 
Ησοι. Οἅ. ε, 12: ὡς οὔτις μεμνη- 
ται Ὀδυσσῆος θείοιο λαῶν, οἷσιν 
ἄνασσε, πατὴρ δ᾽ ὡς ἤπιος ἤξν. 
Ήδμοθ ὑπὸ ροοϑῦβ 50 οὔδϑθῃ βύγυ]θ {Π6 

πάλαι νέχ τροφή. 
Υ͂ 

μοι ϑοάξετε. 

ὙγΠ016 ρΡΘΟΡΙΘ {πὸ οὔἴἶβρυϊηρ οὗ {π6 
Ρτΐηοθ. ΤΠπ5 {πῸ ΤΉ 6 θ δ Π 5 8.76 6 Υ6 
οΔΠ}164 Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τρο- 
φή, δ5 1 τον Ππδα ἀδυῖνθα {πΠ6]γ 
ΟΥΡῚΠ ἴτοιη Οδϑάτϊητι8, ὑπὸ το ποὺ 
οὗ 1η6 Οδάιηθδῃβ; δἃὃ5. γΥ081} 85 ἴῃ 
Επυτνῖριὶ ἃ 65 ῬΒωη. 81. Καὸδμο- 
γενὴς γέννα. 50 Ὁπ6 ΑἸ ΠΗ ΔΒ 816 
οΔΠ1064 ἴπ ΟΡ ΟΟΙ] 65. Αἱ, 202. 
Ἔρεχϑεῖδαι, Οδά. ΟοΙ]. 1060. Θη- 
σεῖδαι, ἴῃ ΑΘ ΒΟΉ ]α5 ἔτμπη, 1014. 
παῖδες Κραναοῦ. Τὸ {πὸ σδ1ηθ 1468 
Ὑγ6 τηϊτιϑύ τοίου δῶμα Καδμεῖον τηΐτ. 
Υ5. 29, δπα {μ6 οἱΐγν οὗ ΤΠΘΡ65 
Ὀεΐηρ᾽ 681164 1πη Απύ, 118. Κάδμου 
πάροικοι καὶ δόμων ᾿ἀμφίονος. 
Οομρᾶῖο Ὑιγρ. θη, ΥὙΠ1|, 134: 
Πεατάδπιϑ, [1Π1δ 88 ΡΥΙπι 5 
ῬΔΌΘΥΙ ὉὈΓΡῚ5 οὐ δυοίογχ. ν. 146: 
68 οδᾶάορϑιῃη, ατδὸ 6, οτὰ- 
ἀ611 δππηῖΐδ (1.6. παι ὃ π11) 6110 
᾿Ἰη5Θααἰαγ. -- ΟἾΒΘΥΥΘ α150. Π6 
ΥΑΥΘΥ ρῃγαθθ τροφή τινος, ὑδ6 
ΡΥΟΡΘΗΥ οὗ Δ ΠΥ οὁΠ6. (Ὁπιραῦθ 
ὅΟΡΠ. Απί, 918: παιδείου τροφῆς. 
Ῥμηοοί. 4: τραφείς τινος, Ἰἰ ὉΤῚΡ. 
Ογο1].189: μηκάδων ἀρνῶν τροφαί. 

ν. 2. τένας -- ϑοάξετε) Α 
θυθε ἔοστη οὗ Θχρυθββίοι ἴῸΥ τίνες 
εἰσὶν αἴδε αἵ ἕδραι, ὃς ϑοάξετε, 
ἱ. 6. διὰ τί τάςδε τὰς ἕδρας κα- 
ϑησϑε. Οἵ. Οϑᾶ. Ὁ. 1166: τίς δῆτ᾽ 
ἂν εἴη τήνδ᾽ ὃ προςϑακῶν ἕδραν᾽ 
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ἱχτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι 
πόλις δ᾽ ὁμοῦ μὲν ϑυμιαμάτων γέμει. 

-» 4 ὃ ὁμοῦ δὲ παιάνων τὲ καὶ στεναγματῶν : 
ἁγὼ δικανὼῶν μὴ παρ᾽ ἀγγέλων. τέκνα. 
ἄλλων ἀκούειν. αὐτὸς ὧδ᾽ ἐλήλυϑα. 
ἀλλ᾽, ὦ γεραιέ, φράζ᾽, ἐπεὶ πρέπων ἔφυς 

10 πρὸ τῶνδε φωνεῖν. τίνι τρύπῳ καϑέστατε. 

αὐτο ας 
[πὰ Τϊπᾶ.} 

Αἴου {π|5 γϑυθ8 ὅπ το] ον παρ 15 δα θα ἴῃ 411 πὸ ΜΆ55. 

ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος, 
ὙΒΪΟΝ 1 πᾶν ὈΘΘῃ {Ππ6 ἢγϑθύ ἐο υϑἦθοῦ δ5. {16 ὑοῦ ΟὗὨ δὴ 1 Υρυ θυ, 
[ουτηθᾶ ἕλοι υ8. 40: νῦν τ΄, ὦ κράτιστον πᾶσιν Οἰδίπου κάρα. ἘροΥ 
Φπγουρμοῦῦ {Ππ6 ῬΊαγΒ οὗ βορ!οο]ο5 ὑπ 6 ῬΘΥΒΟἢ ὙΠῸ 506 8Κ5 π6 ῥτο- 
Ἰορτιθ. ὨΘΥ͂ΘΥ ΔΠΠΟΊΠΟΘΒ ΗΒ ΟΥ̓ Ὠδϑη6, Ὀα᾿ 15. Ια 5 ἤγχϑ ἡϑιηθα ὈΥ 
ΒΟΙΏΘ. 9η6 ὙΠῸ ΤΠ ΠΟΤῚ Π6 18. Θομγθυβίηρ. Βθβ 465, ρΠοοΪΘ8 πδᾶ ὕθ0 
1 0}} ρΟΟα ἰδβίθ ἴὸ Ἰηὐτοῦποθ Οϑαϊρτϑ ΟΠ μἰπιθ61} τὸν πᾶσι χἈλει- 
νὸν καλούμενον εὖ ὕΠπΠ6 γΘΙῪ Ρορίηπίηρ' οἵ {π6 Ρ]δν. 

ΕαΥΙρΡ. Ηθυδο]. δ: ἧπου καϑῆ- 
σϑαι τήνδ᾽ ἕδραν καλὴν δοκεῖς : 
Ἡδτο. ἔς 1914: σὲ τὸν ϑαάσσοντα 
δυστήνους ἕδρας αὐδῶ. Ιη {{|568 
Ραββδρθβ, ἃ 8 Ὑ7611] δ5 ϑυθ διη4 νϑ. 
18, ἕδρα ονιάθηῦνγ βιρηϊῆθθ. ηοῦ 
ὑπ 86 ΡῬΙδοθ, Ὀπῦ ὑπ6Ὸ ϑοῦ οἵ 510- 
ὑϊηρ, 850 πεῖ ἕδραν ϑοάζειν 19 
ἕν 5ΠπΉ 116 οοπδίγιοίίοι ἰο ὁδὸν ἐλ- 
δεῖν, ἴο σοὸ 8 ὁοῦτηθν. 1 ᾿ᾶνθ 
4,150 ΒΘ ἢ ΠΥ ΤΟΥΪΘῪ οὗ 1ω0- 
Ὀ6οΚ᾽ 5 βθοοῃᾷ θα θη οὗ 1π8 Αἴδχ, 
ὑπαὶ ϑοαξειν ΠοΥΘ βίρῃϊῆθβ ὅο 510, 
πού ὕὅο πΒεβύθῃ, ὅθ Βοϑί, ΟὟ, 
ατδῃι. 8. 104. 8, ο, οα. ὙἼΙ. ΟΥ- 
ΒΘΥΥΘ. 8150 ὑῃ6 86 οὗ {π6 Ρ]α78)] 
ἕδρας, {Π6 ΥΘΆΒΟΠΒ ΤΟΥ ΥΠΙΟΙ 1 παν 
ΘΧΡΙΔίηΘα 1 ἴῃ ὉΠ ἘΣ ΧΟΌΤΒΙΒ ΟΠ Υ5. 10. 

Υ. 8. ἱκτηρίοϊς -- ἐξεστεμ- 
μένοι] ὅ86. ΤΩΥ̓ ΥΘυ δΥς5. ἴῃ ὑΠ6 
ἘΧΟΌΥΒΒ. ΟὉ. ὑπ 15 Ῥββδρθ. 
Υ. 4 54. 568Π0].: πόλις δ᾽ ὁμοῦ 

μὲν ϑυμιαμάτων" οἵ μὲν μη- 
δὲν πεπονϑότες ἐπὶ ἀποτροπῇ τοῦ 
καχοῦ ϑύουσι καὶ παιᾶνας ἄδου- 
σιν οἵ δὲ ἑπταικότες ἐπὶ τοὶς οἷ- 
κείοις κακοῖς ἀποιμώξουσιν. 80 
Ψοοεβῖδ, σθη δροὰῦῦ ἤο ΘΒ ἢ 
ΑΡΟ]]Ὸ ἴο ἀγογὶ ἐπ 1 Πα Ἰηρ᾽ 6Υ1], 
ΟΔΥΡΙΘα τι ΠΟΙ ποὺ ΟἿΪΥ οἰἶνα 
θοιρἢΒ. Ὀοαθοϊτοα 10} πγοο], Ὀπί 
πκονῖβα ϑυμιάματα, 5. δ Ὶ 6 η- 
ἴϑ., ἰηἶγδ γ8. 918 58464ᾳ. ὅ66 4180 ΕἸ. 
082 564. 

Υ. 6. ἁγὼ 6[6.} π6 ργόποῦπ ἅ 
ΟὈνΪΟΙΒΙΥ Ὑϑίθυβ, ποὺ 0 Π6 58}- 
ΡΙΙοούλοι. 8611, θαὺ ἴο 108. οδτι86, 
ὙὙΠΙΟῊ 15. οοηὐδιηθα ἴῃ ἐπ ψοχαβ 
τίνας ποϑ' οἷο., δαασϊγαθηΐ ο διὰ 
τί ποτξ οἷο. ἴ 

Υ͂. ὁ 5ᾳ. παρ᾽ ἀγγέλων»ν-- ἅλ- 
λων] τοιη οὔθ 5, πα Π 0896 
Ὧἢ Θ 5.501) ρ᾽ΘΥ8. 5ὅο Εατσὶ Οὐ, ὅϑ8ι: 
τί μαρτύρων ἄλλων ἀκούειν δεῖ 
ε΄ ἃ γ᾽ εἰςορᾶν πάρα: ΧΘΏΟΡΙ.. 
Ογτορ. 1, 6, 2. ὅπως μὴ δι᾽ ἄλ- 
λων ἑρμηνέων τὰς τῶν ϑεῶν συμ- 
βουλίας συνεέης, ἀλλ᾽ αὐτὸς γιγνώ- 
σοι. 60 ΤΩΥ̓ ποῦθ Οἢ ῬΒΙ]οοῦ. 88. 
ΒΟΥ {π6 πἰϑύπια τέκνα ἄλλων͵ 560 
Οα4. Ο. 1208 54. ϑρεπτήρια" ἁγώ. 
ΤύδοΙι. 82454. ἐλάσσονα. ἀλλ᾽ ἀρ14. 
984 54. οὔνξκα ἄκουσα. 

γ. 9. ὦ γεραινἐ] Ηδ ν»ὰβ ρυϊθδῦ 
οἵ ὅονθ, 885 8 ᾿θᾶσῃ ἔγοιη ν8. 18. 
Οπ {π6 ρῇχδβθ πρέπων ἔφυς 566 
ποΐθ οὐ Δηΐ, 499. 

γ. 10 54ᾳ. τένι τρόπῳ --- στέρ- 
ξαντες) 6 ψογᾶθ τίνι τρόπῳ 
καϑ'έστατε Θν ἀθη ΠΥ ΒΙΘ.ΕΥ τίς 
τρόπος τῆς ἕδρας οΥ τῆς ἀφί εῶς 
ἐστίν (οἴ, γ5. 39.) 1. 6. ποία ἐστὶν 
ἡ ἕδρα οὐ ἡ ἄφιξις. ΕδΥ {π6 τι88 
οὗ {π6 νϑὲν καϑεστάναι οἵ, Οφᾶ. 
Ο, 28. Οϑᾶϊραβ. ὑπουθἔουθ γϑρϑϑὺβ 
γδὺ 6 πᾶ π8ὺ Ὀοΐοτθ ἱπαπίγϑα 
τίνας ποϑ' -- ϑοάξετε, οχοθρὶ 
{πῶ Π6 Θχρ δῖ η5 15 Τη ΘΠ ρ᾽ ΤΠ ΟΥ̓Θ 
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δείσαντες. ἢ στέρξαντες ὡς ϑέλοντος ἂν 
ἐμοῦ προραρκεῖν πᾶν. δυςάλγητος γὰρ ἂν 
εἴην. τοιάνδε μὴ οὐ κατοικτείρων ἕδραν. 

ΤΕΡΕΥ Σ. 

ἀλλ᾽, ὦ κρατύνων Οἰδίπους χώρας ἐμῆς. 
1ῦ ὁρᾷς μὲν ἡμᾶς ἡλίκοι προςήμεϑα 

βωμοῖσι τοῖς σοῖς. οἱ μὲν οὐδέπω μακρὰν 
πτέσϑαι σϑένοντες. οἱ δὲ σὺν γήρα βαρεῖς 
ἱερῆς. ἐγὼ μὲν Ζηνός. οἱ δ᾽ ἰηϑέων 

(11: 
Υ͂. 18. 

στέρξαντες: Ἐπμο 
Ι Βαγο υυϊίθη οὗ 

ΒΘ ΟΘΌΒΊΘΙΥ ὈΣ δἀάδίηρ' δείσαντες ἢ 
στέρξαντες. ἘΝῚ ΒΡΡΙ]δη5 τηῖρηῦ 
θ6 βθηΐ ἴο {πΠ6 αἰΐδυρ ἔῸΥ ὕνγο ρὲτ- 
Ῥόβθβ, Υἱζ. ἰοὺ ὅο δυϑτῦ {Π8 
γἱοθηοθ οὐ {πΠ6 δαάγνθύϑδιυ ὙὙ10 
Ῥαγβαθα πμθπι, δηαἀ οοΟηΒΘαμ ΘΗ Υ 
ΔΠΥΟῸΡΉ ἴθϑν ὁΐ ῬΡτοβϑϑηῦ ἀδηροῦ 
(δείσαντες) οΥἵ ἰοὸ 5661 ρΡτο- 
τἩρούϊοη ἔγοη ῃ6 {πὰρ 6 αϊη ρ' 
ΘΥ1] πΒΙΟ ἢ ΤΠΘΥ ἔθαγθα τηϊρηῦ Ρ6- 
8] ἐμ θυ (στέρξαντες). ΤΗυΒ δεί- 
σασαι καϑεστάναι οὐ τοῖς βωμοῖς 
προρῆσϑαι τοῖρῃῦ Ὅ6 5αἱὰ οἵ {Π6 
ἀδπρηὕουβ οὗ Ἰδηδιιβ, ὙΠ0η ὑπο ῦῪ 
ἃγ6. γτϑργθβοηΐθα ἴπ Αθβοθυ 8 ἃΒ 
ΒαΡΡΙΙοαὐίηρ' ῬοΙαβοιιβ, αὶ στέρ- 
ξασαι οἵ ἴπ ΑὙὐρίγϑ σχοϊηθῃ, ΠΘῺ 
ἴη ΕΒ ατὶρι ἄθθ ὑπὸ ϑβαρρ!οοῦθ 
Αρίῆγα, ἐπα τοῦθ οὗ ΤΏ ΘΒΘαΒ, ἴο 
δϑιϑὺ {Ππθ 0 ἴῃ Ὑϑοουθυῖηρ' ὑπΠ6 Ρο- 
4165 οὔ πὸ Αὐρῖγνο ᾿ϑϑᾶθυβ, σγμὸ δα 
ἔλ 116 αὐ ΤΉᾺΘΌΡΘ. Τπ ὑπ15 Ρϑι58δρὉ 
ὕΠπ6Υ ψὸ πδα δρργοθομθα {86 ρδ- 
Ιδοβ οἵ Οϑάᾶϊριιϑ, θθβθθοβῖηρ' ΠΙτὴ 
ἴο πᾶ Βοῃθ ὑϑιηθαν ΓῸΥ ὑπ6 ρῥοϑύϊ- 
Ι6η66, δ:παἃ {ΠΟΥΘΡΥ γουῦ ἃ Ταθαγδ 
ΟΥ̓], νἱζ, ἀθαύῃ δηα ἀθϑύσι οὐ! , 
ἔτουι ἐμ6 ΨὙῈΟ]6 οἷν, σοῦ] 68Ρ6- 
οἴ Πγ θ6 στέρξαντες. Ηδποα θες- 
αἴρτΒ ἴῃ Υϑ. ὕϑ 54. 5808: γνωτὰ 
κοὐκ ἄγνωτόο μοι προςήλϑεϑ'᾽ 
ἱμείροντες. 

Υ.11 54ᾳ. ὡς δϑέλοντος --π ἄν] 
1. 6. νομίσας, ὅτι ἐγὼ ἐθέλοιμι ὃν 
πᾶν προφαρχεῖν. Οπ [Π15 τι56. οὕ {Ππ6 
Ῥϑν 1616. ὡς 566 τὴν ηοΐθ οὐ ΤΎΔΟΗ, 
91, ἀηᾶ Ποβῦ, αὖ. τ, ποῖα 8. Ρ, ο. 

δ᾽ ἐηϑ'έων οἵ {π86 δαίμονι οὗ ἃ ΜΕ. 

ΜΡ Ὁ δα: δυφάλγητος 
ἕδραν) Οπἡ {πὸ ρδυίϊοῖοϑ μὴ οὐ 
δὴ ΤΠ6 56η86 οὗἉ {Π6 ρϑ58δρ 866 
ΤΥ ΤΟΙΠΔΥ ΚΘ ἢ [Π6 5ϑοουμα Εχοῦτ- 
515 δ΄ π6 ομα οἵ {15 ρ]δυ. 

Υ. 16. βωμοῖσι τοῖς σοῖς] 
Οἢ {π|8. ρϑββᾶρθ εἶδος. 1 πᾶνε 
ἰγθαϊθα δὖ βοηθ ἰθηρίῃ ἴῃ {Π6 
{πιγα Ἑχούτριιϑ. 

Υ. 117. 56 80].: πτεσϑαι" ἀντὶ 
τοῦ βαδίσαι. ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ 
τῶν νεοττῶν. “ΠπΠ5 θΟΥ5 ΟΥ ᾿πΐδηΐ8 
δΥΘ. οἴδθη ο]]16α νεοσσοί ὈΥ 1Π6 
ὑγεαρθαϊδηβ. ΟΥ, Μοπϊ οὐ Ἐπ. 
ΑἸο. 414. 
Τρτὰ. σὺν γήρᾳ βαρεῖς] ἱ, 6. 

σὺν γήρᾳ ὄντες͵ καὶ τούτῳ βα- 
ρδῖς, οὗ γήρᾳ, ᾧ οὕύνεισι (886. οἢ 
Ῥμμοοῖ. 966.) βαρεῖς. ΤΉτι5 ὈθΙονν, 
Υ5. 1112 (1081) 5ᾳ. ἔν τὲ γὰρ μα- 
Ἀκρῷ γήρᾳ ξυνάδει τῷδε τανδρὶ 
σύμμετρος 1,.6. ἔν τὲ γὰρ μακρῷ 
γήρᾳ ἐστὶ καὶ τούτῳ ξυνᾷδει Θίο. 
Α]. 1017: ἐν γήρᾳ͵ βαρύς. ΡῬΆΙΟοΟοΙ. 
18ὅ 54ᾳ.: ἔν τ᾿ ὀδύναις ὁμοῦ λιμῷ 
Έ ̓ οἰκτρός. 50. αἴ50 πὸ [ιαὐΐῃ Ροϑῦβ, 
δἃ5 ὙἹΙΧΡῚΙ Αρη. ΥὟἹ, 89: πιὰ αϊάδ 
Θατῃ γοϑύα στανγαδιτα, Αρη. Υ, 
87: Βουγιαπβ 1π ἴδ τι 118, 

γ. 18. ἱερῆς, ἐγὼ μὲν Ζη- 
νος] Ετοτα {π15 ραδδαρο Εὐαβθ ἶτι5 
Ρ. 1τῦ, 21. (684, 28.) 5ονγβ ὑπδῦ 
Ρυϊθϑίθ ὙΟΙΘ ΘΙΡΙογοα ἴῃ 6η1- 
Ραϑϑῖθθ. Ηξπην. 

1014. ἐη ϑέων) Ἠδβγυομῖαδ: ἐή- 
ϑ'εος" ἔφηβος, ἄγαμος. 
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λεκτοί" 

ΣΟΦΟΚΛΒΟΥΣ 

τὸ δ᾽ ἄλλο φῦλον ἐξεστεμμένον 
20 ἀγοραῖσι ϑακεῖ, πρός τὲ Παλλάδος διπλοῖς 

ναοῖς. ἐπ᾽ ᾿Ισμηνοῦ τε μαντείᾳ σποδῷ. 
πόλις γὰρ, ὥςπερ καὐτὸς εἰςορᾷς, ἄγαν. 
ἤδη σαλεύει κἀνακουφέσαι κάρα 
βυϑῶν ἔτ᾽ οὐχ οἵα τε φοινίου σάλου, 

9ῦ φϑένουσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χϑονός, 

οὗ Βδιϊ4δ5, ν. λεχτός, ποτ 6 ἢπά οἱ δέ τ᾽ ἰηϑέων. 
οὗ Βορμοοὶοβ τοι οἵ δέ τ᾽ ἡϑέων. 

ΑἸΙ 1πΠ6 ΜΗ. 
Βαΐ {π6 Ῥδυῦϊο!θ5. δέτε 810 8}Ὁ- 

Βιγνα, ΝῸΥ ὁ 1 ΔΡΡΙΌΥΘ οὗ [Π6 οιπθηαύϊοηβ οἶδε τ΄ ἡϑέων οὐ οἵ δ᾽ 
ἐπ᾿ ἠϑέων. -ΒΘΒΤΙΘΥ ἃ 8 οοπ]θοξανοα, ΘηΔ ΡΘΥδΡ5 ΥἸΡΒΠΥ: βαφεῖδι 
ἱερεὺς ἐγὼ μὲν ---- [1η4, οἵ δ᾽ ἐπ᾽ ἡϑέων. 

ὟΝ, 19 Κ΄ 9Π0].: λεκτοί. τὸ λὲ- ὕὑθρῖθ. ἀθαϊοαίθα ἴο ΑΡΟ]]Ὸ 15π|6- 
χτοὶ τάχα μὲν εἰς σύστασιν τῶν 
παίδων, τάχα. δὲ καὶ δημοσίαν 
ἐκφαίνει τὴν ἐχπομπήν, ὡς ἐπι- 
λεχϑεῖσαν καὶ πεμῳϑεῖσαν παρὰ 
τοῦ κοινοῦ. ἼΤΠΘ βᾶιὴθ δα]θούϊγθ 
λεχτὸν ταιϑὺ αἶθὸ "6 παηαογβίοοα 
αἴου ὅπ ἐο]Πον ηρ πογᾶβ, τὸ δ᾽ 
ἄλλο φῦλον. ἘπδΥ {Π|6 ΒΙρὩΠοα 10 
οὗ {π6 ραγίϊοιρ]ο ἐξεστεμμένον 5668 
ηοΐθ Οἢ Υ8. ὃ. 

Υ. 20. 5'6101.: πρός τε Παλ- 
λάδος διπλοῖς ναοῖς δύο 
ἱερὰ ἐν ταῖς “Θήβαις ἵδρυτο τῇ 
᾿ἀϑηνᾷ, τὸ μὲν Ὄγχκας, τὸ δὲ Ἰσμη- 
νίας. οἵ δὲ οὕτω, τὸ μὲν Ἵλαλκο- 
μενίας, τὸ δὲ Καδμείας. τινὲς δὲ 
τὸν τῆς ̓ ἡλαλκομενίας͵ οὐκ ἐν Θή- 
βαις εἶναι, ἀλλ᾽ ἐν κώμῃ. Οἱ ΜΙ- 
ΠΟΥ ἃ Οποᾶ, ὙὙΠΟ56 αἰΐαν 15. 58ϊα 
το ᾶγ θῇ ρ]δοθα ἤθδὺ πθ οἷΐυ, 
Ρπαῦ ποὺ υυιδῆϊη 105 νγ 8115. 5866 Ῥδι- 
βϑιι αΧ 12... Ὁ, Ὁ Β6ΠΟΙ.  ῬΣάαΥ; 
ΟἸσγΡ. 11, 859., Αϑβοῦυ!. δορί. ὁ. 
ΤῊ. 104, 487. πα ΒΙοπιῖ. 9]. οἡ 
γ5. 489. Ῥαυβδηΐεβ ἀο65 ποῦ τη6η- 
ὕ1οη ᾿ϑιηθηΐα, θα ἴῃ ΙΧ, 10, 2, 
6 5ϑϑυ5 ὑπεῦ Π6. 58} ἴμ6 ϑύανθι 65 
οἵ Μίπουνα ἃπᾶ Μϑύθαῦυ προνάων 
Ῥοίογυγθ π6 ἴθιρὶθ οἵ 1ϑηθηΐϊδῃ 
ἌΡΟ]]ο. 

Υ. 31. 56801.: ἐπ᾽ Ἰσμηνοῦ 
τξ μαντείᾳ σποδῷ" καὶ γάρ 
ἔστι παρὰ τῷ 1 σμηνῷ ᾿ἡπόλλωνος 
ἱερόν, διὸ φησί, μαντείᾳ σπο- 
δῷ. τοῦτο δὲ ἀντὶ τοῦ τῷ βωμῷ, 
ὅτι διὰ τῶν «ἐμπύρων ἐμαντεύοντο 
οἵ ἱερεῖς, ὡς φησὶ Φιλόχορος. 1 
15. γΥ06}1 Ἰζηονγῃ ἐπεαὺ {Π6Ὶ6 τγὰϑ ἃ 

Ὡἶι5 δὖὸ ΤΏΘΡΘΒ. ΘΔ {Π6 ΩΡΥ͂ΘΥ 
Ιϑιθηπβ. Οἵ, Ἡογοαοῦ 1, δ2. 92. 
Υ, 89. ΥΙΠ, 184., Ῥαυβδηΐὰβ ΙΧ, 
10, 2 544ᾳ. Απᾶ {ποῖ 15 πὸ ἀοιθὲ 
ὑπ Πη6 βϑίθοῦ Ῥαμᾷ οὗ ΤΡ δη 
ΟἸΠΙΖΘ 5. 816. ππαουβίοοα. 0 ΠδΥΘ 
Βοιρῃῦ ὑμπῶὺ ἴθιρ]θ ἴῃ ογάθυ. ἴο 
ΠΏΡΙΟΥΘ δἱα οὗ ΑροἹ]ο, θη ὉΠΟῪ 
ΔΥΘ 5814 [0 Πᾶγϑ βθεαΐθα ἐμθιηβοῖν 5 
ἐπ᾿ Ἴσμ. μ. σποδῷ. Ὑοῖ ἴν οδπ 
Βαγα]Υ Ὀ6 ΒαΡΡοβϑα ἜΠδ: [Π6 ἐθηιρ]θ 
1561 15 τηϑδηῦ ΒΥ ὅπ νγογβ μαν- 
τείᾳ σποδῷ. ΤῊὴΘ ϑομο αβῦ μὰ 
τἰρἢν οὈδουνθᾶ ὑπῶῦ ὑπ686. ὑγοσβ 
ΒΙΡΏΪΎΥ {π6 αἰΐαῦ, οὐ 810. {Π6 
ἤδηθα ἴσγοιη ἔπθ νἱούπηβ οὔογνοα 
Βουνοα ἴο ἔογϑίβ! ἐπ8 ξαΐανα, Απᾶ 
ὑπαῦ ὑΠ15 νγῶὰϑ ὅπ6 οδ86 15 αββουίθα 
ΡΥ Ἡδογοαοίπ5 ὙΠΠ, 184. 

γ. 32 5αᾳ. πόλις -- σαλεύει) 
566. ποΐθ οἡ Α1. 106ὅ 5ᾳ. Οὐ ρΡ 6 
Φ1]50. ΤῊΥ ΤΘΙΊΔΥΚΒ ΟἹ Υ8. 545 58. 
Οὗ 1Ππ6 βδιηθ θὈ]δυ, ἌΠΟΥΘ 1 ΠΥ 6 
πού οϑα {Π15 ῬΑΒ5868. 

ΥὟ. 24. ἔτ᾽ οὐχ οἵα τε] 1. 6. 
οὐκέτι οἵα τε. 886 Ματμ. 8 609. 

ν. 2ὅ. ΤἢΙῖθ5. ἀοδβοχιρύϊοι οὗ {πὸ 
Ῥοϑίθποθ, ΒΟ 15 γχγορϑδαίθα, ἴῃ 
Υ5. 108 5464. ψγὰϑ ΡῬΥΟΌΔΌΙΥ 88ρ’- 
οοϑίθα ἴο Ἢπ6 ροϑρῦ Ὀγ {πᾶῦ [αΐα] 
ΔΙ δι οἵ Πῖθ. οὐ ΘΟΠΠΟΥΥΙΏΘΗ 
ὙΠΟ Πδ5 ὈΘ66η 80 {ὉΠἠῚῪ ἀδβουιθοα 
Ὀγ ΤΠπογαϊα65 11, 40., ἀπα ἐπ θη 66 
Ὀγ ιπογοΐπιϑ 1. Ι1. Μῦυβα. 

1014, φϑένουσα κάλυξιν 
ἐγκ. χϑονὸς] ΤΠ ἀαίίνε 46- 
Ρϑῃάϊηρ' πρὸῦ φϑίνουσα ἰ5 τι568 
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φϑένουσα δ᾽ ἀγέλαις βουνόμοις. τόκοισί τε 
ἀγόνοις γυναικῶν᾽ ἐν δ᾽ ὁ πυρφόρος ϑεὸς 
σχήψας ἐλαύνει. λοιμὸς ἔχϑιστος. πόλιν. 

Ἐπ 9 εξ » - ἐξ ’ὔ 2 

ὑφ᾽ οὐ κενοῦται δῶμα Καδμεῖον. μέλας ὃ 
80 “Διδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζξεται. 

ϑεοῖσι μέν νυν οὐκ ἰσούμενόν σ᾽ ἐγὼ 

ἴπ ἔΠ6 5816 ὙΔΥ 5 ἴῃ ΑἹ. 474. 
κακοῖσιν ὅςτις μηδὲν ἐξαλλάσσε- 
ται. ΤΠηΙΘ οἷὖγ 15 Ῥοθίζοδ!!ν βαϊὰ ἰο 
ῬΘΥΒἢ ἴῃ {πὸ μιιᾶ5. Μαίας ἴΥ. 
ατ. 8 400, Ὁ), ἀπ Βοσὶ (ατ. ὅτ. 
8 106, 2) Θχρίδίη {π15 πι86 οὗ {Π6 
ἀδίϊνο οὐμουνγῖθθ. Βυῦ ψμΘη {Π6 
ἔγυλ -θθδυϊηρ θιια5. οὔ ὑπθὸ φαγί 
ΔΥῸ βεϊᾶ ἴο Ῥϑυΐβ1., {πΠ6 ρορὺ ουϊ- 
ἀΘΗΕΥ ταθϑπθ ὑπαῦ ὉΠ 6 ἔγαϊ ΟΥ̓ 
συδΐη 8, θοίογο θαγϑύϊηρ' ἔΥΟ ΤΩ 
ὑπ6 θαάβ, Ρθυῖ5} ΜΠ116 γοί 
ἰηο]οβοα ἐπογϑίη. κάλυκες χ8ο- 
νὸς 15 ΒΙΠΉΙΠΑΥ ἴο ὮΙ, 107. ἱερᾶς 
γὰρ σπόρος. 

Υ. 86. ἀγέλαις βουνόμοις] 
ΑἸΘΠΟῸρΡΙΙ, 10 γγὸ ᾿πϑιϑῦ ἀΡΟη ἃ 11- 
ἴθ γ8] τηὐουρυθύα οι, {π686 νου 
5601 ἴο 5ΙΡΏΪΕΥ : ἀγέλαις βοῶν 
νεμομένων, οἵ. Μαύίῃ, 8 446, 8, ο. 
γοϑῦ, 1 νγο ὁοιρδυθ 0Π6 τι86 οὗ 51- 
την δαἀϊθοίίνοθ, 85 ἀγρονόμος, 
ου ὙΠ1ΟῊ 1 παγο τοιηᾶυκοα δ Αῃΐ. 
180., ἴδ 15. οἶθαν {πὲ βουνόμοις 
ἀγέλαις τήθϑη πούῃϊηρ' ΠΟΘ {δὰ 
πογὰβ οὗ οχϑιη. Τα τόκοι ἀγο- 
νοι γυναικῶν ἅτ ἴπ6 γϑῦ ΠΡ ΟΥ̓ 
οὔδρυΐϊηρ οὗ οι θη, ΜὙΠῸ 816 
5814. ἴο ῬΘΥΙΒ. 1116 γε ἰπο]οβϑά 
ἴῃ ὑπ οι ὃ5 ὑπμ6 καάλυκες ἐγ- 
καρποι χϑονὸς ἃ 11{|16 θοΐοτθ ΟἿ. 
γ. 210 56. πα Ἡογοαοῦ. ΥἹ, 1389: 
ἀποκτείνασι δὲ τοῖσι Τελασγοῖσι᾽ 
τοὺς σφετέρους, παῖδάς τὲ καὶ γυ- 
ναῖκας οὔτε γῆ καρπὸν ἔφερε, οὔτε 
γυναῖκές τὲ καὶ ποῖμναι ὁμοίως 
ἔτικτον καὶ π ὁ τοῦ. 

Υ. 21. ἐν δ᾽] ΤΙ6 ΘΟ ΘΗ Α ΟΥΒ 
ὙΤΟΠΡΊΥ. Θχρ ἴῃ πρὸς τούτοις δέ, 

ν αὐτοῖς δέ. Τὸ 15 ἴῃ ἔδοΐ ἃ ἐπιο- 
515. 85 15 ΥἹο ΠΥ Ορϑοσγϑα ὃν π οἱ- 
ἘΠ οη Θεά, Ο. ν. ΧΧΧΥῚΙ, δπᾶ 
ἐν ὈΘΙΟΠρΒ [0 σκήψας, 80 85 ἴο ἔοτηι 
ἐνσκήψας. Ξ868 Μεῦ:}. 8 ὅ94, 3. 

1014. 5'΄ΘΠ ].: ὁ πυρφόρος 
ϑεός" ὃ ἡθιμὸρ ὃ πυρετοφόρος. 

τὸν “γὰρ πυρετὸν πῦρ καλοῦσι, καὶ 
τὸ ἐναντίον. Ὅμηρος (1. ,,; 31)" 
καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δει- 
λοῖσι βροτοῖσιν. ΥΠδῦ σοῦ 15 ΠοΥΘ 
τηθϑηῦ, ᾧμθ ροθὺ Βϊμη56 11 5Πονγ5 
ἴῃ νϑ. 190. ομρδῦο Του 1465 
Π|,. 49., πὸ ϑ5ρθδκβ {πὰ5 οὗ {Π6 
ῬΘΒΕΠ6 πο γ ΒΙΟ ἢ ὈγΟΙΪΚΘ ουδ ἴῃ 
ΑΥΠΘῊ5 Β. σ 450: τὰ ἐντὸς οὕτως 
ἐκάετο, ὥςτε μήτε τῶν πάνυ λε- 
πτῶν ἱωατίων καὶ σινδόνων τὰς 
ἐπιβολὰς μηδ᾽ ἄλλο τι ἢ “γυμνοὶ 
ἀνέχεσϑαι, ἤδιστά τε ἂν ἐς ὕδωρ 
ψυχρὸν σφὰς αὐτοὺς δίπτειν. ͵ 

Υ. 28. ἐλαύνει] Αριαῦθ85, 
ὕτοῦ "168. Ὁ ΑἸ. κεῖνός τε 
λύπη πᾶς ἐλήλαται κακῇ. ΤΎδοΙι, 
1046. Εν. Απάτομι, 81. ἀπ Β 10 τὰ 
οἢ ΑΘΒΟΠΥ]. Ῥουβ. 7177, ο]ο55. 5'6ὸ 
1580 δ'ομ δ οἴου οἡ Θριηοβίῃ. ΜΙ, 
ὅ51. 28. 

γ. 29. δῶμα Καδμεῖον)] ὅ66 
ΟΠ Υ8. 1. ΒΥ {π6 ἐουιηϊπδίϊοη οὗ 
Π15 νϑύϑ8 560 αΥ ΠΡΡ θ᾽ 5 Αὐϊδάμο, 
Ρ. 268 5αα. 

ὟΝ. 81 94ᾳᾳ. ϑιεοῖσι μέν νυν 
δὲς.) ΤῈ6 δοοαβαῖίνο ἐσούμενόν σε 
Θυταθηθν ,ἀορθπαβ ΡΟ {πα ρμδῖ- 
ὑ1οῖρ]6 χρένοντες. Βαΐ 1 ΔΉ Ο.6 
ΒΆΡΡΟΒΘ5 ὑπεῦ ἴου ἑζόμεϑα κρένον- 
τὲς ὅπ Ροϑῦ 5ΒΒοι ἃ παν 581 ἕξό- 
μενοι κρίνομεν, π τητιδύ υϑιηθπι- 
θ6ν ὑπῶῦ {πὸ ρυϊοϑὲ ΒρΘαΪκα ἤο Π15 
οἴἴθοῖ : σο βΒεαν ποὺ ὁομῃδ Ππὶ- 
Ππ6΄ ὧο ΘιρΡΡΙ!Ιοαῦθ {μ 66 "6- 
οδῖιθ6 γᾶ ἀθ θη ὉΠ 86 6Θατϑ8] [ο 
1πΠ6 ροάβ, Βα Βθοδιι 6 οἷο, Εν 
06 ῬΥΪΠΔΙῪ βΘηΐθμοθ 15. Π15: 86 
5606 Κ ΠΟ6Ι͂Ρ ἔγοιη. {πῸΦ6., {π6 56- 
οοπᾶενυ, ἡπαᾶρῖπρ {π 866 πού ἴη- 
ἀθοά ϑαὰδὶ ἴο {δ σοῦ, θπι 
ϊβοϑῦ διηοπρ τηογῦϑ]5. ΒΥ 
παῖδες 811} 5 ΡΡ] απ 5 ἃγὸ πιθϑηῦ, 
8.5 ἴῃ ν5. ὅδ. ΤῆΘ υπογ5 ἕζόμ. ἐφέ- 
στιοι ταθῶπ ὕπΠ6 βϑπηθ 88 Υ8. 1 56. 
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οὐδ᾽ οἵδε παῖδες ἑζόμεσϑ'᾽ ἐφέστιοι. 
ἀνδρῶν δὲ πρῶτον ν τὲ συμφοραῖς βίου 
κρίνοντες ἔν τε δαιμόνων ξυναλλαγαῖς" 

80 ὅς τ᾽ ἐξέλυσας ἄστυ Καδμεῖον μολὼν 
σκληρᾶς ἀοιδοῦ δασμὸν, ὃν παρείχομεν; 
καὶ ταῦϑ' ὑφ᾽ ἡμῶν οὐδὲν ἐξειδὼς πλέον. 
οὐδ᾽ ἐκδιδαχϑείς᾽ ἀλλὰ προςϑήκῃ ϑεοῦ 
λέγει νομίζει ὃ’ ἡμὶν ὀρϑῶσαι βίον᾽ 

40 νῦν τ΄, ὦ κράτιστον πᾶσιν Οἰδέπου χάρα. 

ν. 8ὅ. 1 Βᾶγνο γϑϑίοτθᾶ ὅς τὸ ἔγτοπι {π6 ὅμοια. Μ5Κ. [πᾷ Ὀϊηά,] 
ὅς γε, Ὀαὺ μο86 ψπὸ τϑίαϊη Π15 γϑϑάϊηρ, πᾶν ρϑὶᾶ 1{{16 αὐδοπίϊοι 
10 ὑπὸ ΘἼΘΘΚ πιοᾶρ οἵ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΏ. ΕῸΥ {Π15 που] θ6 απἰξθ ΠΥΎΘΟΟΙ- 
ΟἾΔ 016 πὰ νῦν τε, ΜΠΙΟΠ [Ό]]ονγ5 1 σνβ. 40. 

προφήμεϑα βωμοῖσι τοῖς σοῖς, οἵ. 
Μδιη. 8. 446, 8. Εοπὺ, 8 97, 4. 

Υ. 88 5ᾳ. ἔν τε συμφοραῖς 
-τ ξυναλλαγαῖς]} ΒΥ συμφοραῖς 
βέου 15 Ἰτιρ]164 τ δῖθΥ Σ᾽ πιδν ΠδΡ- 
ΡΘὴ ἴο 6} 8οοΙ ἀθμέδΠ!υ, ταῖς συν- 
τυχίαις, τοῖς συναντήμασιν: ὌΥ 
δαιμόνων ξυναλλαγαῖς ᾿ΠΔΙΘΥΘΟΥ 
τπηπιϑῖι8] θυ θηῦ ΠΡΡΘῺ5 ὑΠγοῸρἪ {ῃ6 
Ὑ71}1 οὗ ΤΠ ροᾶβ, οὐ ὉῪ Π6ῖν 1η}61- 
ἔργθποθ Τῆηπ5 ΡΟΙον νβ. 960. νό- 
σου ξυναλλαγῇ,. ὈΚγΥ πὸ ἱπύοε- 
γϑηφίοη οἷα ἀϊ5θδ56, δηᾶ Ορά. 
Ο. 410. ποίας φανείσης ξυναλλα- 
γῆς: ὈΥ ποὺ οἰσουτηβίθηοθ οσοα- 
γπρ ΑΔ {πὸ Βομο]αϑ υἱρθο νυ 1η- 
ἰουρτθῖϑ, Βα. ον. ΑἹ. 118. ΤΠ8 
γγοΥ 5 δαιμ. ξυν. 56 θη ῬδΥ ]ΟΌ ]ΔΥ}Ὺ 
ἴο τϑῖϑθυ. ἴο ὑπ ὅ'ρῃῖηχ Ὀϑίηρ βϑῃΐ 
Ὡιθδἰηβῦ ΤΠ Θ65 ὈΥ, {πΠ6 ροῦβ, 

Υ. 8ὅ 544ᾳ. ὅς τ᾽ ἐξέλυσας --- νῦν 
τε οἴο Τὴ {π686 ουαβ ὑπΠ6 ροϑῦ 
ΘΧΡΙῖηβ ὑπ6 Ἰαϑῦ βϑηΐθῃοθ, “8 
566 Κ Π6ῚΡ ἔγοιι η 68, ὈΥ 8ᾶ- 
αϊηρ: ἔου χοῦ (6ς) Βᾶνϑ ῬοίΝ 
βΡοΐοσε Π15 11 οτδύθα τπ5 ἔσο τὴ 
ΔΉ δχοθϑβδίνθ ονἱ], δηᾶ ΜὙ11}] 
ον (νῦν τ) αἴζοτα 8 Π6]ῚΡ 
απ 5εξοίγ. ὙΠΟΥΘ 15. πούὐῃΐηρ' 
ΟὈ] ΘΟ οπδ 16 ἴῃ {Π6 Ἰα ῦΘΥ ππθιη 6 Υ 
γνὺν τὲ οἷο. Ῥϑίῃηρ ἔουμηθα ὑϑύῃου 
Ἰοοϑϑῖν, 50 ἐπεΐ ἱπϑίθδᾶ οἵ βϑωσίπρ': 
γοῦ 111 Β6ῚΡ ἃ5, ὕπΠ6 ρορὺ 88 
5814 γγὰ ὈΥΔΥῪ ἐπαὶ γοι Μψ1Π 
᾿61Ρ 5. Βαυΐ δἃ5 ἴῃ {815 Ρ 5858 ρ)6 
τὰ, ὙΥΠΙΘΙ ΘΗΒΎΤΘΥΒ ἴο [Π6 5818 Ῥ87- 
τις 16 ρΙδορα δον νῦν, 15. οοπποοΐρα 

Ὑγ Ὁ 6116 ταῖν Ῥυοῃοῖη 850 ὑπδῖ 
ὅς τε ἐξέλυσας οἷο. ΒΙ Ἢ [165 1π6 
5816 ει5 ὃς πρόσϑεν τε οὐ ὃς πα- 
λαι τὸ ἐξέλυσας, 80. 8150 γγχὸ πᾶγὸ 
ἴῃ γβ. 696: ὅς τε ἐμὸν γᾶν φίλαν 
-- κατ΄ ὀρϑὸν οὔρισας, τανῦν τε 
εὔπομπος Θία. δηά ΑΘΒΘΒΥΙ. Ῥεχ8. 
110 .54ᾳ.: ὅς 9 ἕ ἕως ἔλευσσες αὐγὰς 
ἡλίου, ξηλωτὸς, ὧν βίοτον εὐαίωνα 
Πέρσαις ὡς ϑεὸς διήγαγες, νῦν τέ 
σὲ ζηλῶ ϑανόντα. 50 4150 ΗΠ οτοά. 
ΥΠΙ|Ι, 101: σὺ ὧν ἐμοὶ, καὶ γὰρ 
ΚΒ νῦν τὲ συμβούλευσον δίς. 
Οη, ὅπ ομπιδϑίοη οὐ {πὸ δᾶγθυ 
πρόσϑεν οὐ πάλαι ἴῃ {πὸ ἢγδύ ταϑῖη- 
ῬΟΥ 566 ποΐϑ ὁ Υ8. 447. 

Υ. 8ὅ 5ᾳ. ἐξέλυσας--δασμ όν] 
ΤῊ βἱρηϊδοιίίοι οὗ ἐμ6 σοὺ ἐκλύ- 
εὺν ἀο65 ποὺ ἤϑύϑ αἰΠἔἜον τη ἢ ἔνόοτη 
{παῦ οὗ {Π6 β'τπὴρ]6 γϑὺρ λύειν, 80 
Ὁπῶῦ 10 τηθϑῃβ ΠΘΑΥΥ Π6 Β81η6 8 
παύειν. ΟΥ 1η. 999: τῆς, νῦν παρ- 
οὔσης πημονῆς λύσεις βάρος, δᾶ 
Επτίρ, ῬΠωη, 102: καέτοι ποδῶν 
σῶν μόχϑον ἐκλύει παρών. 

Υ. 86. 59801.: σκληρᾶς, ἀοι- 
δοῦ" ὅτι τὸ ἀοιδοῦ εὔφημόν ἐστι, 
προρέϑηχε σκληρᾶς, ὁ ἔστι δὺς- 
κόλουν, διὰ τὸ αἴνιγμα, ἢ ἢ φονικῆς. 
ΤΠ ΒΡΙΐηχ 15 οα]θᾶ παγᾶ, 1. 6. 
ΟΡΡΙθϑβῖνο, οΥῸ6]. 

Υ. 88. Β6801.: οὐδ᾽ ἐκδιδα- 
χϑ'είς" οἷον οὐ προακούσας παρ᾽ 
ἡμῶν τὸν τρόπον τῶν αἰνιγμάτων. 
-- προςϑήκηῃ" συμβουλῇ, ἐπι- 
κουρίᾳ. 

Υ.40. κράτιστον πᾶσιν 

ΡῈ 
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ἱκετεύομέν σε πάντες οἵδε πρόφρτροποι 
3 ΄ 3 ς » δ, Ὁ 
ἄλκὴην τιν ευρεῖν ἡμίν. εἴτε του ϑεῶν 

φήμην ἀκούσας. εἶτ᾽ ἀπ᾿ ἀνδρὸς οἶσϑά που᾽ 
ὡς τοῖσιν ἐμπείροισι καὶ τὰς ξυμφορὰς 

40 ξώσας ὁρῶ μάλιστα τῶν βουλευμάτων. 
ἴϑ᾽. ὦ βροτῶν ἄριστ᾽, ἀνόρϑωσον πόλιν" 
ἴϑ᾽. εὐλαβήϑηϑ᾽" ὥς σε νῦν μὲν ἥδε γῆ 
σωτῆρα κλήξει τῆς πάρος προμηϑίας" 

ἀρχῆς δὲ τῆς σῆς μηδαμῶς μεμνώμεϑα, 

γ 47. ὥς σὲ 15. [Π6 οογγοούίϊοη οὗ Νϑνο [Π]΄πᾷ. τοίη ὑπ 6 ὁοηι- 
το τϑϑαϊηρ' ὡς σὲ]. 

Υ. 48. 1Τῇβᾶγνθ τοϑίοσθα προμηϑίας. 
προμηϑίας, ἴῃ 41: γρ. προμηϑ'είας. 
ὙΠῸ 15 ᾿ηϑρΡρυορηϊδίο, 

Τη Γ' [Πθ6γ6 15 1Π6 ποία γρ. 
ΜΒ, [ἀπᾶ Ὀϊπᾶ.} προϑυμίας, 

βίηποθ Οοαϊριβ νγὰϑ ΟὩ]]16 4 {Π6 βανίοιν οἵ 
ΤΠΉΘΡος. οὐ δοοοπηΐ οὗ {πὸ εαϑϑιϑύδποθ μ6 τη οΥϑα, 
5Κ11}, ποὺ οἡ δοοοιηὶ οὗἉ 15. Ὑ}1}} ΟΥ αἰΒροβιίίοῃ. 

ἃ ηα οὗ Πῖ5 οὐῃ 

Οπ {πὸ ἴον οἵ {πὸ 
Βιιθδίδηϊνο προμηϑίας 566 ποίθ οὐ ΠΕ]. 1019. 

γ.. 49. 

Ἡξά;» 5. ποῦ πϑαΐοῦ, θαύ πιϑϑοι- 
᾿ἴη6, 85 ἴπ Ο6ά. Ο. 1446: ἀνάξιαι 
γὰρ ̓ πᾶσίν ἐστε δυςτυχεῖν, σι ἢ 
ὙΠ 0 ἢ. ραϑθᾶρο Μεαύύπ1 86 οἢ ΕΠ ΠΥ. 
Ηρῦδ6]. 401 ΔΡΌΣΥ Θοπιρατοβ Χο- 
ΟΡ, Μοπι.1, 1: Σωχράτης ἄξιος 
ἐστι ϑανάτου τῇ πόλει. 8.0 ἴῃ {18 
Ῥαβϑαᾶρθ πᾶσι Ἀράτιστος ΒΙρ Δ Π 65 
θοϑύ διήοηρ' 8]] ἱ. 6. π0Ὸ 8δΓ6 
οομδίἀογοα θοϑῦ ὈΣ 811] θη. Οἵ, 
Α]. ὅ91 δπα 1264, 

ἌΣ ΠῚ ἱκετεύομεν τος πρός- 
τροποι] 50 Ρῃοοῖ. 470: ἱκέτης 
ἱκνοῦμαι. δηα Οσδᾶ. Ο. 1821: ἵχε- 
τεύομεν ξύμπαντες ἐξαιτούμενοι. 
ΕῸΤΥΤ πρόςτροπος ΒΙΡΏΪΗ65. ἃ 5ῈΡ - 
ΡΙΪΙαπῦ ἃ5 ἴπ ΡΒΙΠοοί, 1718: ὄντα 
σαυτοῦ πρόςτροπον, δα Οαά. ΔῈ 
1909: προςτροπαίους λιτάς. 80 
προςτρέπω 1 βαρ] σας Οοαα. Ὁ. 
ὅ0, Δ}. 881. 

Υ. 42. ἀλκήν τιν᾽ εὑρεῖν] 
Οὐ Επτῖρ. Απάτομι. 38: καὶ πρὶν 
μὲν ἐν κακοῖσι κειμένην ὅμως λ- 
πίς μ᾽ ἀεὶ προςῆγε, σωϑέντος τέ- 
χνοῦ, ἀλκήν τιν᾽ εὑρεῖν καἀπικού- 
θρησιν κακῶν. 

Υ. 48. οἶσϑα που] Οπο πισῃῦ 
Πᾶνα οχρθοίοα εὐδώς που: θυ 566 
ῃοΐθ οἡ σν8. 462 (447). 

Υ. 44 5α. ΘΠ 0].: 
ἐμπείροισιν" 

ὡς τοῖσιν 
ἐν τοῖς συνετοῖς 

ΝΘΑΥΥ 411] {πΠ6 τϑοθηῤ δαϊδουβ πᾶν ΤΟΠΡῚΥ συ θη 

τὰς συντυχίας καὶ τὰς ἀποβάσεις 
τῶν βουλευμάτων ὁρῶ ξώσας καὶ 
οὐκ αἀπολλυμένας. οὐ σφάλλονται, 
ἀλλὰ τὸ ἀποβησόμενον στοχάξον- 
ται καλῶς. ΕὟΥ 6Π6 ρῃγδβθ αἵ ξυμ-" 
φοραὶ τῶν βουλ. 5Βιρηλγίηρ ΤΠ 6 
γοδα] 5 οὐ δοῦη86], Μαϑ8- 
τᾶν αποίθβ Ῥππογά. 1, 140: 
ἐνδέχεται τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγ- 
μάτων οὐχ ἤσσον ἀμαϑῶς χωρῆ- 
σαι ἢ καὶ τὰς διανοίας τοῦ ἀν- 
ϑρώπου, ΠΥ 6Π6 ὅ6}0]. τὰς 
ξυμφοράς" τὰς ἀποβάσεις. Βαϊ 
ὙΠ 6η {πΠ686 ουϑηῦϑ ΔΥῸ 5816 ἴο 11γν 6, 
16 τηθϑὴβ ὑπεῦ Π6Υ 4Ἂ(ο ποῦ ρθ1- 
Σ8Ὲῃς 1. δ. 870 ρότιδηιθηΐῖ, ΟἹ; 
γ. 485. Απύ, 457. ὅ8ὅο {πε τοῖς 
ἐμπείροις αἴ ξυμφ. τῶν β. ξῶσιν 
τηθιϑῦὺ τηρῶ πῃ οι η8615 οἵ 
Ριπάθηῦ θη πᾶγθ ΡΊΥΟΒρΡο- 
ΓΟῸΒΥΘΒ.Π05, Οἷ, Η ογο οἵ. ὙΠ, 
161: τῷ δὲ εὖ βουλευϑέντι πρήγ- 
ματι τελευτὴ ὡς τὸ ἐπίπαν χρη- 
στὴ ἐϑέλει ρος ΚυτοΝ 

Υ. 46 54ᾳ. ἴϑ᾽, ὦ βροτῶν -- 
ὕστερον] 5866. ΥὙΘΙΠΔΙΚ5. ΟΠ {Π|15 
Ραβϑᾶρθ ἴῃ {Ππ6 ἔοαν! ΕἸΧΟΌΓΒΙΙΒ. 

Ὑ.. 48. τῆς πάρος προμη- 
ϑ' ἐα ς] 16 ρϑηϊῖνο ἀθρθηαβ ἀροι 
{πΠ6 νϑὺ κληξει, ὙΠ1601} 15. Υἱρ ΠΥ 
7οϊπθα νὰ {πὸ ρσοηϊξῖνο, θ6οϑι158 
Ροββθββίηρ' Π6 56η56 οὗ ΡΥ ΔΊ 51 ρ' 

2 
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50 στάντες᾽ τ᾽ ἐς ὀρθὸν καὶ πεσόντες ὕστερον" 
ἀλλ᾽ ἀσφαλείᾳ τήνδ᾽ ἀνόρϑωσον πόλιν. 
ὄρνιϑι γὰρ καὶ τὴν τότ᾽ αἰσέῳ τύχην 
παρέσχες ἡμῖν, καὶ τανῦν ἴσος γενοῦ. 
ὡς. εἴπερ ἄρξεις τῆςδε γῆς. ὥςπερ κρατεῖς. 

δῦ ξὺν ἀνδράσιν κάλλιον ἢ κενῆς κρατεῖν. 
ὡς οὐδέν ἐστιν οὔτε πύργος οὔτε ναῦς 
ἔρημος ἀνδρῶν μὴ ξυνοικούντων ἔσω. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ παῖδες οἰκτροί. γνωτὰ κοὐκ ἄγνωτά μοι 

μεμνῴώμεϑα, 
ὑπ6 ορίεςινο. 

ΟΥ οοΙο γαλΐηρ. ΟΥ. Μεδίμῃ. 
8 868, Π οϑῦ 8 101- «109, 4. 

Υν. ὅ!. Κὅ'.680].: ἀλλ᾽ ἀσφα- 
λείᾳ" γνώμῃ ἀσφαλεῖ καὶ ἐχυρᾷ 
εὐβουλίᾳ͵ τὸ ἐμπεσὸν κακὸν τῇ 
πόλει ἀνόρϑωσον. θὰῦ ψιπαῦ Θτθοΐς 
ΤΙ ΓΘΥ. Πᾶ5. ΟΥ͂ΘΙ τπιβοα {Π|0 5ιβίϑῃ- 
ἐἶνο ἀσφαλειαὶ ἴῃ πα βοηβο ἀσφα- 
λείᾳ αν. πόλιν ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ τποΔ 8: 
γαΐθο ἋρΡ πὸ ΟΙΤΥ 50 πὰ 10 
ΠῚ ὃ Υ βόδι ἃ ἔἰγπι. ἣν ἀσφαλείᾳ 
ἴθ. ὅπ6 ἀαύνο οὐ ᾿πῦθηῦ ΟΥ ῥτι7- 
Ροϑβ6, οἢ ον 1 παν ὑγοαίθα οἵ 
ΡμήΙοοῦ. 1126 5ᾳ. Οὗ. Δῃΐ, 102 5α.: 
τὸ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς ἅγεοί, 
πολλῷ σάλῳ σείσαντες, ὥρϑωσαν 
πάλιν. 

Υ. ὅῶ 5ᾳ. ὄρνιϑι γὰρ ΦΞΡΉΜΕΣ 
νοῦ] πο δοπδίγιιοίϊομ ἰδ: ὥςπερ 
γὰρ τὴν τότε τύχην ὄρνιϑι αἰσίω 
παρέσχες ἡμῖν, οὕτω καὶ νῦν ἴσος 
γενοῦ. Οἡ {πὸ ΘΟ] ρα θη οἵ {Π68568 
Ὑγογβ 566. ποῖ οὐ Οϑῆ. Ο, 1228. 

Υ. δ. ξὺν ἀνδράσιν) ΤΊ85 
τατιϑὺ ποῦ θ6 1οϊηθα σῖῖ πὸ νου 
Ἀρατνεῖν, Ὀπ| δ 6Π6 σα θϑίδηἑνο 
γῆς. ὅθ ποίΐβ. οὐ ῬΒ:]οοί. 825. 

γ. ὅ6. 5 ραβδαρο Ππῶ5. θθθῃ 
᾿τηιναῦθα ὈΥ ἸΠΔΠΥ υυγιΐουβ, Τ ἃ οἵ. 
Ηϊ!δῖ, 1,84: αὐαἴᾶϑνοϑβ ρα] Υ- 
γἰϊμη τ δὴ ΠΥΡΘὰ ἀομῖθι 5 
εὐ τοοῦϊ5. οὐ οοπροϑίθ 1δΔρ]1- 
ἀππὶ δύδγο.- οὐ ατ 15 ψ ΠΥ 
Τρ 5185. ΘΟΙΉΡΑΓο5. Πίοη. (85. 
ΤΓΥ1, 6: ἄνϑρωποι γάρ που πόλις 

Ἐπ κίηρ' 1 Ἐπιδθα  ἶτι5. ἐπαῦ ὑπΠ6 ροϑὺ πᾶ Πούθ 888 

ἐστὶν, οὐκ οἰκίαι, οὐδὲ στοαὶ, οὐδ᾽ 
ἀγοραὶ ἀνδρῶν κεναΐί, ψΠθγο 1 οἷ- 
τ 1 αποῦθ8 ῬΜποΥά. ὙΠ, τ1: ἄν- 
ὃρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ τείχη. δ 
Β6Θ 15 ἴο πᾶν ἔογρούψοι πΠ6 Ρδ8- 
Βᾶρο οὗ οἵν ρΡορῖ. Τποΐϑη. 6 
γιμῃ. ὁ, 20: πόλιν γὰρ ἡμεῖς οὐ 
τὰ οἰκοδομήματα ἡγούμεϑια εἶναι; 
οἷον τείχη ---τὸ δὲ πᾶν κῦρος ἐν 
τοῖς πολίταις κπεχτήμεϑα. Αὐιϑεῖ- 
ἀς5 1. 1. νΡ. 791 οα. Π]η4.: ἐὰν -- 
πιστεύσητε ἀληϑὲς εἶναι τὸ πάλαι 
τοῦτο, ὡς ἄρα οὐ τείχη, οὐδὲ 
ὠδεῖα, οὐδὲ στοαὶ, οὐδὲ ὃ τῶν 
ἀψύχων κόσμος αἱ ἱ πόλεις εἶεν, ἀλλ᾽ 
ἄνδρες αὑτοῖς εἰδότες δαῤῥεῖν. 10. 
Ρ. 821: τὸν λόγον βεβημώσουν ὅτι 
οὐκ οἰκίαι καλῶς ἐστεγασμέναι κ. 
τ ΞΕ ΜΑΘΟΒας 

Υ. ὅτ, ἔρημος -- ἔσω] 1. 
εἶ ἔρημός ἐστιν οὕτως ὥςτε μηδίδε 
υνοικεῖν ἔσω. 80 ΕἸ, 241: γονέων 

ἑκτίμους ἴσχουσα πτέρυγας ὀξυτό- 
νῶν γόων. Δῃρ. 1791: σὺ καὶ δι- 
καΐων ἀδίκους φρένας, παρασπᾷς 
ἐπὶ λώβᾳ. 1. 881: τὸν δ᾽ μὸν 
πότμον ἀδάκρυτον οὐδεὶς φίλων 
στενάξει. Οοά. ο. 1200: τῶν σῶν 
ἀδέρχτων ὀμμάτων τητώμενος. 
ορ. οϑύ αὐ. 8 18. ποῖ [0. 
Οπ ἔπ π8δὸ οὗ ὑπὸ δἄγου» ἔσω 1 
πῶνα ἐγοαίθα αὖ Λπΐ, 489. 

Υ. ὅ8.. ὦ παῖδες. οὐπαθῦ]} 
ΤΊῊῖ5. 4065 ποῦ τπθὰμ ὅπ6 γοιηρ' 
οὐἶΐν, θαδ. πὸ ΠοΪ6 θοάν οὗ 8πρ- 
ΡΙληὐβ ρυθϑθηῦ, Οἵ, νβ5. 1. δηᾶ 32, 
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προςήλϑεϑ' ἱμείροντες. 
00 νοσεῖτε πάντες. καὶ νοσοῦντες ὡς ἐγὼ 
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4 . Φρενι ς Ν᾽ 
εὺ γὰρ οἱδ΄. ὅτι 

Ἁ 

οὐκ ἔστιν ὑμῶν ὅςτις ἐξ ἴσου νοσεῖ. 
τὸ μὲν γὰρ ὑμῶν ἄλγος εἰς ἕν᾽ ἔρχεται 

, 2 ΠΜΗΘς. ὅ..,», 2 "» τε ϑον τ 4. 0ὃὕὅ 
μόνον καϑ' αὐτον. κοῦδεν αἀλλον᾽ ἡ ὃ ἐμὴ 

ΙΣ ἵ 2 Ἁ , 3. :ὃ -» ’ 

ψυχὴ πολιν τε κἀμὲ καί σ΄ ομοῦ στένει. 
Οὔ ὥςτ᾽ οὐχ ὕπνῳ γ᾽ εὕὔδοντά μ᾽ ἐξεγείρετε, 

ἄλλ᾽ ἴστε πολλὰ μέν με δαχρύσαντα δή. 
πολλὰς δ᾽ ὁδοὺς ἐλϑόντα φροντίδος πλάνοις. 

ΕῸΣ {π0 οτάϑθυ οὗ {Ππ6 τνουβ 5668 
Μαδέ. 8.277. γνωτὰ κοὐκ ἄγνωτα 
15 πού ἃ Τη6 16 τ ἀπηάδπου, μα 51ρ- 
πἰῆοο: ὑπῖηρθ ποῦ ἈΠΚΠΟΥΙ, 
μα νγ8611 Κπονη. ΕΥ̓ ὑπ6 5Ὲ8}0- 
ΡΠδηΐ5 ΠῸ Πδα οομια ἰο ΟΘαΙρ5 
ΒΘΘΙΘα ἴο ὑπίηῖς πῶ Π6 νγῶϑ ποῦ 
υγϑῦο οὗ {πΠ6 {γοι}]65 οὗ [πὸ οἰΐγ. 
ὈΓ ἘΠ᾿ 629. 1078. ΑἹ. 289. δπᾶ 
Μεύθη. 8 444, ὅ. -- ΤΔΒΌΥ, τ 
μτιδὺ ποῦ τ Μοεύύδ, 8 880. πού. 
ΒΌΡΡοΒΘ ὑπαὸ {π6 νϑὺν ἵμείρειν 15 
ἴο 6 Ἰοϊπηρα νὰν 0Π6 βιρργοϑβϑᾶ 
εἰσοτιδαίῖνθ οὗ [πΠ6 {πίηρ' ἀοβῖγθα, 
ἴοῦ ὅπ6 δἰα]θοϊίνοβ γνωτὰ κοὺκ 
ἀγνωτα ταῖβὲ Ὀ6 γϑίουσθα [ο 1π6 
πούϊοῃ οὗ ὑπ Βα δ ηνο οοπῥεϊηθα 
ἴῃ 0Π6 γϑὺῦ ἱμείρειν, 50 ὑμαῦ 
ἄγνωτα ἵἱμείρειν τᾶν 5: ρῃγ ἄγνω- 
τὸν ἵμερον ἱωείρειν. ὅρ6 Ποβί 
8 104. ποίθ 7. 

Υ. 00. νοσοῦντες ἘΕἸΠΙΒΙΟν 
ΒΈΡΡΟΒΘ5 ὑπαῦ {Π15 15. δ)ὴ Αἰδο οοη- 

.σὕχτιούϊοι ἴοΥ νοσούντων. Βυΐ ἔΠ6γ6 
15. ποΌηρ' ΑἰΔ1Ὸ ΠΟΥΘ, ΠΟΥ͂ 15. Π6 
ποιηϊπαύνο ρα ΤῸΥ ὍΠ6 ΘΘΏΣΙνΘ. 
ΤῸ {Ππ0 56η86. ἰδ: 
νοσεῖτε ἐξ ἴσου ὡς ἐγώ. Βαΐ ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ἴο 5ῃθνν {πεαΐ {Π18 τγὰϑ ἴο 6 
τι ουϑίοοα οἵ 411 ρϑύβοῃβ, σι ποῦὰΐ 
οχοθρίϊοι, [Π6 ροθὺῦ ομδηρθθ [Π6 
ΘΟΠΒἐΥΘ ΟΠ ΔΙΜῚ ΒΕ Υ5: οὐκ ἔστιν 
ὑμῶν ὅςτις. Ἡξεν. 

Υ. θ4. πόλιν τε κὰἀμ ἐ] 866 
Ὠοΐθ οἡ νϑ8, 90ὅ. 

Υ. θὅ. ὥςτ᾽ οὐχ --Ξ οὐκ οὖν. ϑὅ68 
Κοδβὺ 8 122.. 9. ποίρ 4, Ὁ. ὕπνῳ 
δυ ὕδοντα) Τ]6 οχρσθββίου ἐν ὕπνῳ 
ὄντα, νυ 0}} ἃ ρόδο υῖθου ταϊρεῦ 
παν τιβοᾶ, σοῦ παν θθθη θ6- 
Ὠθαῦ {ΠπῸ ἀρ οὗ ἰταρϑᾶγ. 53:- 
ΤῊΙΪΔΥ ΟΧΡΥΘΒΒΙΟη5. ἄγὸ ϑυμοῦσάαι 

νοσοῦντες οὐ 

δι᾿ ὁ “ὀργῆς 844 (389.), εἰς τὸ φῶς 
φαίνειν 1229. ΕἸθούτ. 060. ζῶσαν 
ἀβλαβεῖ βέω. 951. βίῳ ϑάλλοντα. 
ΤΎΘΟΙ. 168. ξῆν ἀλυπήτῳ βίῳ. 
Επτ. Η6]. ὅ80. ἐν φάει ξῆν, πᾶ 
ΤῊΔΏΥ͂ ΟΥΠΟΥ̓Β, ὙΥ ΒΙΘἢ 1 παν πού! οοα 
ἴη Αἄγνουβ. ἴῃ ῬὮ1]), Ρ. ὅϑ 5ᾳ. 850 
γιτγρ. θη. 1, 680. ΒοΙΠη0 5ορῖ- 
ἔπτη. Βαϊ εὕδειν 15 ἔγθαι Θ ὨΠῪ 
τιϑϑα ἐο ἀθποίθ ἃ βίδξε οὗ ἰηδϑοίίοῃ, 
8.8 ἴῃ ν: ὅ86. (666.) Οοα, 6. 807. 
ΑΘ508. Αρ'. 1928 ο(. ΒΙοπηέ. ΟἸΟΘΡΙΝ. 
868. ΤᾺ Θοοτ, Π| 136: εὗδον δ᾽, εἴ 
κ᾿ δι, 1 6. ἈΤΗΣ ἔθοίββϑπι, Ἵ 
νοῦ] παν τϑιηδΐη θα 4αϊοί, 
ΕῸΥ πδῦ Ρ5θδρ᾽6 15 τιβιι 8 ΠΥ ΤῸ Πρ’- 
ΙγΥ τοβαθγοᾶ: οοηύθηδιβ ἔπὶ8- 
561. ΧΘΠΟΡΠοΙ. Απ. 1, 8, 11: 
ἐμοὶ οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡ ἡμῖν 
καϑεύδειν, οὐδ᾽ ἀμελεῖν ἡμῶν 
αὐτῶν. Οἵ. Ηπ5 ἢ Κ΄ οα ΤΊΡ.]], 1, 
1. 48. ΕῸΥ {Π6 50] Θοῦ 85. νγ8]}} ἃ8 
δι ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΝ γ7ὲ ΤΠΔΥ ΘΟΠΡΘΑΙΘ 
ΑΘ 56}. ϑ'ορῇ. ς. ΤῊ. 8. 

Υ͂. θ1. πολλὰς δ᾽ -- πλάνοις] 
ΤῊ ΡΘΟΆΠΙΓ ΡΒ γδΒ56 ἐλϑεῖν πλα- 
νοις 1. 6. πλανώμενον ἐλϑεῖν οο- 
ΘΌΥΒ 4150 ἴῃ ῬΊ]. 78. τ πο ρδ5- 
Βρ6 ἸΏΔΥῪ 6 Θοιηραγθα τ ἢ {}|15, 
ΤῊΘ 5686 185. 8ἃ5 [9Ὁ]]1ονγὙ85: 1 παν ο 
Ροπμαογθα ΟΥ̓ΘΥ͂ ἴῃ ΤΥ τηϊηᾶ 
ἸΏΔΗΥ͂ ὙΑΔΥ5 Οὗ Υϑπαουϊηρ ἃ 
ΟΌΓΘ, 1. 6. 1 Βᾶνθ γα ἴῃ ΙΗ 
ΟΥ̓ ᾿Ϊηἢ ΘΥΘΥῪ τηθϑη5 οἵ ἢηᾶ- 
ἴηρ' ἃ ΘΟΌΥΘ ΤῸΥ ὉΠ6 ΘΥ1] πη 67 ΠΟ ἢ 
γοῦι ΙΔ ουτ. 80 Επν. ΟΥ. 682: Μ7ε- 
νέλαε, ποὶ σὸν πόδ᾽ ἐπὶ συννοίᾳ 
κυχλεῖς, διπλῆς μερίμνης διπτύ- 
χους ἰὼν ὁδούς. ον φροντίδος 
πλάνοις οἵ, νϑ8. 7217 [ΞΞΞώ00] ψυχῆς 
πλάνημα. δπατῖρ. ΠΊΡΡΟΙΪ. 288: 
πλάνον φρενῶν. 390: γνώμης ὁδόν, 

δ τ 
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ἣν δ᾽ εὖ σκοπῶν εὕρισκον ἴασὶν μόνην. 
ῇ ἣν - ᾿ ’ ταύτην ἔπραξα. παῖδα γὰρ Μενοικέως 

Κρέοντ᾽, ἐμαυτοῦ γαμβρόν. ἐς τὰ Πυϑικὰ 
ἔπεμψα Φοίβου δώμαϑ'. 

8 -“͵ 

ὡς πύϑοιϑ'. ὁ τι 
δρῶν ἢ τί φωνῶν τήνδε ῥυσαίμην πόλιν. 
καί μ᾽ ἦμαρ ἤδη ξυμμετρούμενον χρόνῳ 
λυπεῖ. τί πράσσει. 

τό 

τοῦ γὰρ εἰκότος πέρα 

ἄπεστι πλείω τοῦ καϑήκοντος χρόνου. 
Ω᾽ 5. ρο, τς ἢ ᾿] Ἁ Ἁ 

ὅταν ὃ ἐκῴγαυς τηνικαυτ ἐῶ κακὸς 
9. Ἂν 

μὴ δρῶν ἂν εἴην πάνϑ' ὅσ᾽ ἂν δηλοῖ ϑεός. 

ΤΕΡΕΈΣ: 

ἀλλ᾽ ἐς καλὸν σύ τ᾽ εἶπας. οἵδε τ᾿ ἀρτέως 
Κρέοντα προςστείχοντα σημαίνουσί μοι. 

Υ. 19. προςστεέχοντα 15 ὍΠ6 οοτγθούϊοη οὗ Εσ {πιναΐ, 
προστείχοντα. 

Υ. 08 5ᾳ. ἣν δ᾽ -- ταύτην 
ἔπραξα 1 ΟΡδθύνθ πμ6 ρῇγδβθ 
πράττειν ἴασιν, 0 ΔΟΘΟΙΡΙ58 
ἃ οατ6, 1.6. ΤΟ ΘΟΙΤΥΙν 6 ΒΟΙΏ6- 
πϊπρ ΠΟΘ ΒΘΘΙΏΒ. ΠΔΠΊΚΘΙΥ ᾧο 
Βδγ6 ὑπ ΟἿγΥ. ἩΆΘΣΥ, ΒΠΉΣΔΥ 15 
ῬμηΠοοῦ. 80 5α.: ἐγὼ μὲν οὺς ἂν 
τῶν λόγων ἀλγῶ κλύων, τούςδε 
καὶ πράσσειν στυγῶ. 

χ: 70, ἐμαυτοῦ γαμβρόν] 
ΤῊΐθ ΤΟΥ Πὶ 15 ΔΡΡΙΙΘΑ ἴο ἃ Β:ϑ'θυ᾽ 5 
ΠαΒΌΔηαΔ 4150 ἴῃ ᾿ὔῦθιιν. ἘΠ], 129. 
ΒΕυνΝΟΚκ. 

Υ. 12. τήνδε δυσαίμην] ΟΥ- 
56Ιγ 6. 6Π6 5πογῦ ϑόονθὶ θϑίουβ ρ ἴῃ 
ἐπ6 γϑὰρ ῥύεσθαι. 866. ΑΘ6506}. 
Ῥτοιῃ, 200, Βορῦ ὁ. 911 590, 
ἘΠῚ1. ΞΌΡΡΙ. 880. Βδροῖν. 18806., 8]- 
ὉΠΟΙΙρῚ.. ΒοΙη0 οὗ {7π686 Ρϑββᾶρθϑ 
ΥΘΟΠΙΥΘ Θουτθούϊομ. ,ἬΞΕΜ, 

ἽΓ 9, δ δεν “μ᾽ ἥμαρ -- χρό- 
νῷ ] 1 χρόνῳ Ὑ76 τητιϑύ ὉπΠα67- 
ϑδηᾶ τοῦ ἀπεῖναι ἔτοτα [Π6 ΦΌ]]ονν- 
ἴηρ' υγοχσαᾶβ, ὕΠ6 56η86 θϑίηρ: 8η6 
ὙΠΘΗ 1 οοΙρδῖθ ᾧμ6 αἀδὺ οὗ 
115 ἀοραγίατο πὰ 6Π6 116 
Ὦ6 85 Ρθθπ. δΌδοηὔ, ΟΥ 8ἃ8 
ΒυαποΙς ᾿ηουργοῦβ: δῦ αἰ 1 ΘΟ Τ- 
Ριίο, αποῦτπϑ π1ὸ 165 Β10, ὁΧ 
αιαο ΦΌΙ11. 

Υ, 14. λυπεῖ, τί πράσσει] 
Τηΐνῳ 1δ5: ἀξόμενος, τί μοι--- ἐξα- 

ΜΒ. 

νύσεις χρέος. , 41]. 194: ὥςτε μ᾽ 
ὠδένειν, τί φής. Επτ. Ηδθο. 186: 
δειμαίνω, τί ποτ᾽ ἀναστένεις. 866 
Βο,δοῖ. οἡ 1.. Βοβ. Ρ. ὕϑ0 5α. 
Ἐπε. Οὗ Μοῦθμ. 8 488, 1, 

ν. 1454. τοῦ γὰρ -- γρόνου͵ 
ἴ.. 6. ἔοΥ ΘΟΠΟΓΔΙΥΥ ἴο ΙΩΥ̓ 6 Χ- 
ρΡοούδίϊοη πὸ 15 ἸοηροΙ 8 - 
βϑηῦ ὑπ 8 6 οπρῆ ἐο 6. ΕῸΥ 
ἴπ6 βθηϊν6 χρόνου οπθ πιϊρμΐ 
πᾶν οχ βθοίϑα [πΠ6 δοοιβαύνο, Βαϊ 
566 ΠΟΡΘΟΙΚ οἡ ΑἹ. 2171. ν. 199 
θα. 2. 

Υ. Τό βᾳ. τηνικαῦτ᾽ --ϑεός]} 
Οοαῖριιβ μοῖθ ἀΠΟΟΗ ΒΟ ΟΊΒΙΥ ὑδκ 65 
ὌΡΟΙ ἰπη56 1 {πΠ6 ᾿ηγοβερθύϊοη οἵ 
ἃ τηϑύϊου, π6 αἰβοουθῦυ οὗ ψΒΐοῖι 
νον 5. τὴ ἴῃ π6 ρογϑαίοϑυ οδ- 
Ἰατηϊῦν ὑπῶῦ οου]Ἱᾶ 6181] Βΐτη, 

Υ. τ. δηλοῖ] ΤΊ οοπ͵πποῦῖνο. 
δθ0 Μεδύςμ,  ὅ21. ποί. 2. 
Υ. 18 5ᾳ. ὅ.9"].: οἵδε τ᾽ ἀρ- 

τίως Κρ. προραιεί δ το, οἵ 
ηἡἴϑεοι͵ πρὸς τὸ οὖς αὐτοῦ φασιν, 
ὅτι πάρεστι Κρέων, ὡς͵ ὀξυωπέ: 
στεροι, δι᾽ αἰδῶ δὲ τοὺς ,"λόγους 
παρητήσαντο. ὁ δὲ ἱερεὺς ἅμα μὲν 
ὡς πρεσβύτης οὔχ ὁρᾷ, “ἅμα δὲ 
κατὰ νοῦν ἔχων τὸν λόγον τοῦ 
βασιλέως. 10 15. γΧ6811 Κπόονῃ ἐπ 
ὃς καλὸν εἶπας 15 {Π|ὸ 5δϊηθ δι5 κα- 
λῶς εἴπας. Βαϊ Οδαϊριιβ 15 5814 ἴο 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

80 ὠναξ Ἄπολλον, εἰ γὰρ ἐν τύχῃ γέ τῷ 
σωτῆρι βαίη. λαμπρὸς ὥςπερ ὄμματι. 

ΤΕΡΡΕ Υ Σ. 

ἀλλ᾽ εἰκάσαι μὲν ἡδύς. 2 Ἁ ἍἽ ῇ 

οὐ γὰρ ἂν καρὰ 
πολυστεφὴς ὧδ᾽ εἷρπε παγκάρπου δάφνης. 

ΟἸΑΤΕΡΟΎἝΣ, 

τάχ᾽ εἰσόμεσϑα᾽ ξύμμετρος γὰρ ὡς κλύειν. 
δῦ ἄναξ. ἐμὸν κήδευμα. παῖ Μενοικέως. 

τίν᾽ ἡμὶν ἥκεις τοῦ ϑεοῦ φήμην φέρων: 

μῶν ΒΡΟΚΘη ΜΧ016]], Ῥθοϑιβθ Πθ 
Ῥγοΐοοθθα ἱπρ]οῖῦ ορϑαϊθηοθ ἴο 
ὑπ ΒιΔαϊηρ' οὗ ΠΌΕΡ, 

Υ.80. 5 680].: εἰ γὰρ᾽ ἀντὶ τοῦ 
εἴθε. ΟἿ. ΜΑΙ, 8 ὅ18. πού, 8, -- 
Εὸν {π0 ψοτᾶβ ἐν τύχῃ τῳ Ἐπ- 
ξαγαι νη μάν ΑΘ 56}. δορί. ὁ, 
ΤΙ,4714: σὺν τυχῇ δέ τω. ΟΠΟΘΡΙ. 
186: δεῦρο σὺν τύχῃ τινί. ΑἹ. 808: 
σὺν τάχει τινί. -- ΕΥ̓ ἴΠ6 Ρῇγδδο 
τύχη σωτήρ οἵ. Τι 9 6 61. οῃ ΑἹ. 
828. Μούῃ. 8 429. 4. δα τὴν ποῖθ 
οῃ ῬΙΠ, 1448. Οπ {π6 ρυθροβίψοῃ 
ἐν 566 ποΐθ οὐ ΡΊη]. 00. 

Υ͂. 81. λαμπρὸς ὥςπερ ὅμ- 
ματι] Ῥίμαδν, Νοϑιι, ὙΙΙ, 9ὅ 5ᾳ. 
᾿ὰ5 ἃ ἀν θηΐ οοπϑέτιιοίϊοι: ἔν τὲ 
δαμόταις ὄμματι δέρκομαι λαμ- 
πρόν. 
Ὗ. 82. εἰκάσαι μὲν] ΑΚ ὁ16 
ΔΥ ση͵θούπτθ; 866. Μεύυ. 
8 ὅ45. Οἡ {π6 βιρῃηϊποθύϊοη οὗ ὉΠ6 
«α]θοὐϊνο ἡδύς 5866 ποθ ου Απέϊρ. 
421. 

114. οὐ γὰρ ἂν κάρα] ὙΠοΒ6 
ὙΠῸ ὀδηθ ὈΘΟΙς ἔτοτη ΘΟ Βα] 1 ηρ; 
{Π6 ΟΥ̓́ΔΟΙΘ ΠΟΥ ΘΥ γϑῦαγη θα οΥΟΥΠΘΩ͂, 
1Π|655 ὑπο δα γϑορθϊνθᾶ 8 δ." 
γΟῦγΘ Ὁ] ΔΏΒΥΤΘΥ. ἨΘΩ606 {Π6 ϑομο- 
Ποὺ δα45 ἐπί τινι αἰσίῳ. Βαΐ 
[πο86 Μπὸ ποαῖᾷ πηΐαυοιγϑὈ]6 
ΠΘΥ͂Β, ΟΥ᾽ τπηθῦ ὙΠ ΔΩΥ τηϊϑίου- 
ἴπμθ οη. ὕΠ6} ψΔΥ Ποῖηθ, ἰα᾽α 
ι5146 ὑπϑῖν οσο 5. ὅδ. ἴῃ Ἐπιν, ΗῚΡΡ. 
818. οπ. πϑϑυῖπρ' οὗ {π6 ἀθδίῃ οὗ Ὠ15 
υἱΐρ ΤΉ ΘΒΘτΙΒ Βα 5: τί δῆτα τοῖς δ᾽ 
ἀνέστεμμαι κάρα πλεκχτοῖσι φυύλ- 
λοις, δυςτυχὴς ϑεωρὸς ὦν: ἘΔΌϊΙ5 
ῬΙΊΟΥΟΥ οα τοῦ πηρ' ἔγοπι ΠΘΙΡῊΪ ἴο 

{Π6 βϑθηϑίβ δὖ οπιθ βδυ5 ἴῃ Πιϊν. 
ΧΧΙΠ,, 11: 86 ἰπ5ϑππ 40 ἔθη- 
ΡΠῚ δηθιβύιίθ, βδἰοπῦ Θογοηϑὃ- 
ὑπ 5 Ιϑαγθῶ οούοηδ οὖ οὔϑοι- 
πιὰ Δα 115590 οὐ τ αἰνγΐῃ ἃ τ 
ἔἐθοϊρδοῦ, 108 οογοπϑδίμῃ π8- 
γ ΘΙ ΒΟΘΠΘΥ6, Π60 ϑηΐθ ἅο- 
ΡΟΠΘΙΘ δ, 4π8πη ΒΟΙῚ ἃ ΠῚ 
Ρθυνθηϊβδδοῦ. ΒΕῦνοκ. 8686. ἘΠ. 
48. ἃπα 'ΓἼΘΔΟΙ. 177. τυ} τὴν ηοίρ. 
γ 88. παγπάρπου] Υ 6ΥῪ Ρτο- 

1110. ΤῊΝ 15. ΔῈ ὉΠτιδτι8] 5δἰρηϊῆ-" 
οϑύϊοη οὗ {Π6 νοτᾶ, θα ΔΙΏΡΙΥ 
ἀοίοπαρα ᾿γ {ΠπῸ ΔΠΘΙΟΡῪ ΟΥ̓ οὔπον 
νγοτϑ σοιηροθπη θα 1 πᾶν. ἘΠΕ. 
ΟἹ {π6 ποίϊοῃ 1 ρΡ]164 ὈΥ πολυ- 
στεφής τὰ ἢ ἃ ΒΘΘὨΙν 6, 560Μ8 }; 
ἃ 840. δηῃᾶᾷ οὐ εἶἷρπε ἂν ἰδ]. 
8 ὅ08, ο. 

γ. 81. ξύμμετρος γὰρ ὡς 
κλύειν] ΤῊ νοΐ ὡς κλύειν αΥο 
Ποτο Ρῥ]δοθα ᾿ηβέθθα οὗ {π6 ἀαίγο 
οὔ ΤΠ6 βυιθδύδη ιν τ Ὁ} συμ’ ἢ ξύμ- 
ἱνξτρος 5Πο114 ΡΥΟΡΘΥΙΥ Ὀ6 οϊποᾷ; 
ἴΠ6 56η86 15: ΟΥ ἢ6 15 ΠΟΥ͂ ἴῃ 
51 Οἢ. ἃ Ρ]866 δ5. 10 8 θὰ Ρ8- 
816 οὗ ποδυΐϊῃρ π8, ἷ- 6..ἃ6. 15 
ΒῈΓΙΟΙΘΗΟΙΥ ΠΘ8Υ ἴἤο 6 Δὀ᾿Ρ16 
ἴο ὮΘΔΥ͂ ἃ5. Οὗ Απῦ. 8587. δπᾶ 
Μοηϊ. ὁπ ἘαΡΤρ. ΑΙο. 26. Κ΄9Π0],: 
οὐκ ἔστι, φησί, μακράν, ἀλλ᾽ ἐγ- 
γύς, καὶ μέτρον ἔχων τοῦ ἀκούειν 
διὰ τὸ πλησίον γενέσϑαι. 

8, 8ὅ.(. ἄναξ) ὙῈΥ ΟἸἴδοη ἴ5 
{Πππ|5 684116 4, γ111}1 θ6 566} ἔὙΟΠῚ ΤΥ 
ποίθ οῃ γ8. 882. ἐμὸν κήδευμα 
ἰβ {πΠ6 ϑϑῖηθ ὃ5 ἐμὸς κηδεστῆς. 
Βτύποῖκ αποίθ5. Απῦ, 766: γυναι- 
κὸς δούλευμα. ΕἘπτ, Οὐ. 479: κή- 
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ΚΡΈΩΝ. 

ἐσϑλήν. λέγω γὰρ καὶ τὰ δυςφορ᾽., εἰ τύχοι 
κατ᾽ ὀρϑὸν ἐξελθόντα, πάντ᾽ ἂν εὐτυχεῖν. 

ΟΘΟΙΑΥΤΘΊΟΣ,. 

ἔστιν δὲ ποῖον τοὖπος ; οὔτε γὰρ ϑρασὺς 
90 

 -.-.2 5 ῤ Β'- -» -»" , 

οὔτ΄ οὖν προδείσας εἰμὶ τῷ γε νῦν λόγῳ. 

ΚΡΕΩΝ. : 

εἰ τῶνδε χρήξεις πλησιαξόντων κλύειν, 
ἕτοιμος εἰπεῖν, εἴτε καὶ στείχειν ἔσω. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ. 
ἐς πάντας αὔδα. τῶνδε γὰρ πλέον φέρω 
τὸ πένϑος ἢ καὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι. 

δευμ᾽ ἐμόν. 1281: ὦ ξυγγένεια 
πατρὸς ἐμοῦ. ῬΒοΘη. 298. Οὐ. 924: 
τανδον οἰκουρήματα. Βαδοι, 192: 
δουλείαις ἐ ἐμαῖς. Απάτγομι. 446: δό- 
λιὰ βουλευτήρια. Οοιηραῖα 8150 
ΟἹ οΥ, 46 Οτδῦ. ΠΙ͵, 42. Οὐ. Βοϑί 
8 96. 2. ἃ. α. 

Υ. 81 56ᾳ. 5.6}0].: ὁ μὲν Οἰδίέ- 
πους, τίς εἴη ὁ “χρησμὸς, ἐπυνϑά- 
νξτο. ὁ δὲ οὐκ εὐϑὺς αὐτὸ τὸ 
ῥητὸν ψιλὸν εἶπεν. ἀπὸ γὰρ͵ τῶν 
εὐφήμων ἄρξασϑαι ϑέλει. ὁ δὲ 
νοῦς᾽ λέγω γὰρ πάντα ἂν εὐτυχεῖν 
τὴν πόλιν, εἰ καὶ τὰ δύςφημα τύ- 
χοι κατ᾽ ὀρϑὸν ἐξελϑόντα, τουτέ- 
στιν, εἰ τὰ ἄγνωστα γνωσϑείη, τὸ 
τίς ἐστιν ὃ φονεὺς “Μαΐου. οὐδὲν 
γὰρ, χαλεπὸν ἔνι ἐν τῷ χρησμῷ, 
ἀλλ᾽ ἀγνοεῖται μόνον τὸ τὸ αὖ- 
τοῦ ῥηϑέν. -- καὶ τὰ δὺς ορ᾽ 
εἰ τύχοι" καὶ τὰ χαλεπὰ ξ ,τύυ- 
χον κατ ὀρϑὸν προϊόντα, πάντα 
εὐτυχεῖν ἡμᾶς λέγω. Ἠδ 0811 {Π6 
ΟΥ̓Δ6]6 ρτορττουθ(ξσϑ'λὴν), θθοδαβ6 
τὸ πεᾷ ργϑαϊοίρα {πδὺ {π6 ΓΘ ἢ 8 
Β5Πο. 14 θ6 ἔγθοᾶ ἔγχομπι {πΠ6 ρμϑϑβίϊ- 
Ιϑηόθὶ ἀπρτορί ίοιιϑ (τὰ δυςφοραὶ, 
Βδοδιιδδ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΥ ἴο Ὀ6 ἔγθϑᾶ, ὑπθνῪ 
ψ6γ6 δἰ θη 10 566 ]ς οαν ἐπ6 πιαῖ- 
ΑΘΥΟΙ οὗ Τιοῖπθ δηα οἰθπου ἰοὸ 518 
ΟΥ ΘΧΡΘΙῚ Πῖπη ἔγομη {6 οἶγ. κατ 
ὀρϑὸν ἐξελθεῖν Ππιὰ5 ὨΘΔΙ͂Υ {π6 
Βϑῖηθ ΒΙρΏΪΣΠοδίοη ἃ5. κατορϑοῦ- 
σϑαι, ἴὸ 6 ϑορΘΟΙΙΡΙ15Π686 
αὐτῆ. ΟΥ̓ΘΟῚ 5805 ὑπουϑέοσ ἐπδῦ 
ΟΥ̓ΘῊ ὦ ΡὙΎΙΘΥΟΙΙΒ τη 6 Υ, Π ΘΙ ΘΙ Ὺ ὑπ 6 
αἸΒΟΟνΟΥΎ ἃ Πα ΡΒ θηῦ οὗ {Π6 
ΠῚ ΔΘΥ̓ΘΥ οὗ ΤΠ ῖπι5 111} "6 τηοϑὲ θ6- 

Ὡ6ΠΟΙΔ] ἴο {πὸ ΤΉ ΘΡ Δ η5, 1 ΤΙ ΡΉΘΙΥ δο- 
ΘΟΠΙΡ 566, ΕῸΥ [Π6 Ῥηταβο παντὰα 
εὐτυχεῖν 566 εὖ νϑ8. 269. δπᾶ οὗ. 
Ἠοτοδοῦ. ὙἹΙ, 288: οὐ μέντοι τά 
γὲ πᾶντα εὐτύχησαν. Ι, θὅ: τοὺς 
ἄλλους πολέμους εὐτυχοῦντας. 

ν, 89 5α. οὔτε γὰρ ϑρασὺς 
- λόγῳ] ὁπ οὔτε --- οὔτε οὺν 
5660 Ματε. 8 635. Ρ. 1975. --- λόγῳ 
15. δ ΔΡΙαὐϊνε οὗ ἱπδύχασηθηθ, 50 
πὲ [π6 56η86 τπϑὲ μ6: πϑδὶ- 
86 Οοη τ] θη οθ ΠΟΥ ἔθδυ μ88Β 
ῬΘΘὴ μΒΡΙγΘα ἴῃ 6 Βγ ΥΟῸΓΥ 
μνοτᾶρ. Οὗ, Μδύύῃ. 8. 398. 
ΑΘΒΟΒΥ} Ῥουβ. 216: οὔτ᾽ ἄγαν 
φοβεῖν λόγοις οὔτε ϑαρσύνειν. 
ῬΤαύδτ ἢ. ἴῃ Ἰλοιμ 86}. ὁ. 9: “]η- 
μοσϑ'ένης --᾿ οὕτως ἐπέστρεψε τοὺς 
παρόντας, ὥςτε δείσαντα τῷ ϑο- 
ρύβῳ τὸν σοφιστὴν ὑπεκδῦναι τῆς 
πανηγύρεως. 

γ. 91. πλησιαζόντων) ἘοΥ 
Ὅπ6 ἴῃ οΥΙη ὕοη. οὗ ΤΥ ὙΟΌΏΡΘΥ 
ΥΘΘΑΘΥΒ 1 ΤΠΔῪ ΟΌΒουνο ὑπαὶ πλη- 
σιάξειν, ἃ5 ὕπ6 ἐδχῦ ρ] ΔΙ ΠΙΥ ΒΠΘΥ5, 
ΤΏΘΘ 5 ἰο ῬθθῸ θὰ δῦ πᾷ, δὸ 
διπλάξειν ἴπι ΔΑΊ. 268. τηϑθϑπ5 0 ΒῸ 
ἀοαΡ]6. ΟΥΠμον σου 8. ϑηαϊηρ' ἢ 
αξζω οὗ ἃ 51Χ}1|8} ϑιρη ΠοΔΌΟ. ΔΥῸ 
ϑααποοα θγῪ Το Θοῖς οἡ Α]. 268. 
Ῥ. 196 κα. 6α. 2. 

ν. 92. ἕτοιμος] Ομ {1π6 οἵηΐδ5- 
βίοῃ οἵ εἰμὶ 566 Μδίτ. 8 806. -- 
εἴτε καὶ δα. 15. 8 6] ρ016. ἔουτη 
ἴον. καὶ εἰ χρήζξεις, ἕτοιμος εἶμι 
καὶ ἔσω στείχειν. 
Υ. 93 5. 5. 6}}0].: ἐς πάντας 

αὖὔδα᾽ ἀξίως τοῦ βασιλικοῦ ἤϑους 
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ΚΡΕΩΝ. 

ὁ λέγοιμ᾽ ἂν οἵ ἤκουσα τοῦ ϑεοῦ πάρα. 
ἄνωγεν ἡμᾶς Φοῖβος ἐμφανῶς ἄναξ 
μίασμα χώρας. ὡς τεθραμμένον χϑονὶ 
ἐν τῇδ᾽. ἐλαύνειν. μηδ᾽ ἀνήκεστον τρέφειν. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ποίῳ καϑαρμῷ; τίς ὁ τρόπος τῆς ξυμφορᾶς; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

100 
3 -»" ν}} ΄ , ΄ 

ἀνδρηλατοῦντας, ἡ φονῷ φόνον πάλιν 
λύοντας. ὡς τόδ᾽ αἷμα χειμάξον πόλιν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ποίου γὰρ ἀνδρὸς τήνδε μηνύει τύχην ; 

ΡΕΩΝ. 

ἦν ἡμίν. ὦναξ, “άϊός ποϑ᾽ ἡγεμὼν 
γῆς τῆοδε, πρὶν σὲ τήνδ᾽ ἀπευϑύνειν πόλιν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

10 ἔξοιδ᾽ ἀκούων᾽ οὐ γὰρ εἰςεῖδόν γέ πω. 

ΚΡΈΩΝ. 

τούτου ϑανόντος. νῦν ἐπιστέλλει σαφῶς 
τοὺς αὐτοέντας χειρὶ τιμωρεῖν τινά. 

Υ. 107. 1 πᾶν νυϊίθη τινα ἴτοτη {π6 οοπ͵θούιτο οὗ 5) ΟΝ ΔΘ θυ. 
ΜΗ. ᾿ἱποουγθοῦγ τινάς. 

δημοσίᾳ φράξειν κελεύει" ἅμα μὲν 
ἐπεὶ μηδὲν. ὑποπτεύει περὶ ἑαυ- 
τοῦ, καὶ οἴεται ϑεοφιλὴς εἶναι, 
ἅμα δὲ καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐν μέσῳ δη- 
ϑέντων ἀνυσϑῆναι τὰ τῆς ἀναζη- 
τήσεως. αὔξει δὲ ὁ ποιητὴς τὸ ὡς 
εὐνοϊκὸν ἡϑος τοῦ Οἰδίποδος, Ὁ ὅπως 
αὔξοιτο τὼ τῆς τραγῳδίας, ὕστε- 
ρον αἰτέου αὐτοῦ τῶν κακῶν ἄνα- 
φαινομένου. --τῶν δε γὰρ πλέον 
φέρω τὸ πένϑος" περὶ τούτων 

: πλέον ἀγωνέξομαι γ᾽ ἢ περὶ τῆς ἐμαυ- 
τοῦ ψυχῆς. ΟΕ, Μαῦθ, 8 7 ς - δὶ 

Υ. 99. τές ὁ “τρόπος φῆ δ ξυμ- 
φορᾶς:}] Τρόπος Ποῖα βίρῃῖῆεβ 
Ῥγοροτύγ, Ομ αγδούθεῖβ᾽ϊο. 
Ἐπισὶρ. ῬΠοη. 888; τί τὸ στέρε- 
σϑαι πατρίδος: -- τίς ὃ τρόπος 
αὐτοῦ; τί Φυγάσα τὸ δυςχερές: 

Ηδτο. ἔ. 940: τίς ὁ τρόπος ξενώ- 
σεως τῆςδε; ΟΠ ΘΙΔΘΥ ἴῃ ΠῚ5 
Τιοχίοοι ἱπίθυρυθὶβ Ὁ ἀν οΥβῖο, ἃ8 
11 ὁ νγοῦθ τροπή. ΝΈΨΕ. 

Ὑ, 101. ὡς τοδ᾽ αἷμα -- πό- 
λιν] 1: 6. Φλη Κίπρ ὑπῶῦ 618 
Βιραάϊησ οὐ Ὀ]οΟΟά 15. ὉΠ86 
δ 8586 οὗ ὑγοῦ 16. ἴο Ππ6 οἱύγ. 
ἘὴῊῸΥ ἕν οοηϑίχιούϊοη 5606 Μωθῃ. 
8. ὅ08. 8 Τόδε αἷμα ἴθ. 8. δᾶπιθ 
δ 5 τοῦτον τὸν φόνον, γἱΖ. {Π|6 Τητ|- 
ἄδὺ οὗ Τιαῖτι8. 

γ. 102. ποίου -- τύχην] '. 6, 
ποίου γὰρ ἀνδρός ἔστιν ἥδε ἡ 
τύχη, ἣ μηνύει: 

Υ. 107. χειρὺὴὶ τιμωρεῖν) 8960 
ποΐθ οἢ γ5. 140, Οη {π6 ριόῃοσπη 
τινα, ΜΘ 15. ΠΘΑΙῚΥ ΘαΜΙΚΕΙΘΗῚ 
ἴο ἡμᾶς, 860 Μεδύπ, 8 487, 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ. 

οἱ δ᾽ εἰσὶ ποῦ γῆς ; ποῦ τόδ᾽ εὑρεϑήσεται 
ἴχνος παλαιᾶς δυοτέκμαρτον αἰτίας ; 

ΚΡΈΩΝ, 

110 ἐν τῇδ᾽ ἔφασκε γῇ. 
ἁλωτόν᾽" 

τὸ δὲ ζητούμενον 
, 2 

ἐκφεύγει δὲ τἀμελούμενον. 

ΟΙΔΤΙΙΤΟΎΣ. 

πότερα δ᾽ ἐν οἴκοις. ἢ ̓ ν ἀγροῖς ὁ Λαῖος. 
ἢ γῆς ἐπ᾽ ἄλλης τῷδε συμπίπτει φόνῳ :; 

ΚΡΈΩΝ, 

ϑεωρός. ὡς ἔφασκεν, ἐκδημῶν. πάλιν 
»" 5 3 

110 πρὸς οἶκον οὐκέϑ' ἵκεϑ'᾽, ὡς ἀπεστάλη. 

β ΟἸΔΙΠΟῪΥΣ. 
οὐδ᾽ ἄγγελός τις, οὐδὲ συμπράκτωρ ὁδοῦ 
κατεῖδ᾽, ὅτου τις ἐκμαϑὼν ἐχρήσατ᾽ ἄν; 

γ. 110. Το δαϊθουβ ΘΟΙΏΡδΙΘ 
μα θυθηοη 80. 5000. Ι,9.Ὀ. 286: 
οὐκ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνϑρώ- 
ποις, ὃ τι οὐκ ἐν χρόνῳ ξητοῦσιν 
ἐξευρίσκεται, δια Τ 6 γ᾽. Ηδϑαί. 1Υ͂, 
2, 8: ΠΙΠΙΠ ἴδτιη ΑΙὙΓΙΟῚ1 6. 6.5}. 
ααΐῃ απϑοτθηαο τὰν οϑοϊρατὶ 
Ροβδι1, 

ν. 112. β59}ο].: ὡς συνετὸς ὁ 
Οἰδίπους ξητεῖ τὰ καϑ' ἕκαστα, 
εἶτα οὕτως ἐπὶ τὴν ἀναξήτησιν 
ἔξεισι, “μεταπεμψάμενος τοὺς πο- 
λίτας, ἵνα καὶ ἀφορμὴ τῆς εἰςόδου 
γενήσεται. Τῦ Τῆδλγ ΔΡΡΘΆΣ βγϑηρ8 
πῶ ὉπΠ6 ροθὺῦ βῃουϊ!α γὑϑργθϑοηΐ 
Οοαϊρὰ5. 885 Ὀρίηρ' ἱρπούϑδηΐ οἵ 
ὑῃ6 ΙὩΘΏΠΘΥ 8δηα ρ͵δοθ οὗ Τ,δἰπ8᾽ 
ἀθαΐῃ αὐδου Βθ δα] νϑα 50 Ἰοπρ' ἢ 
Ψοοεϑία. ΤῊϊ5 ΔΡΡδυθηῦ ΘΥΤΟΥ Πον- 
ΟΥΟΣ Θατη5 ᾧπΠ6 Θχοῖιθθ δ]]θρϑᾶ 
ῬΥῚ ΑτγιϑίουνἹθ ἃ. Ρ. ΧΥΠ΄Ι, 14. 
δα ΧΧΥ, 8, 6. ΗουΠΙ.: νἱζ. ὑπεῖ 
{Ππ6 τηυγάου οἵ Τιδῖὰ5 15 ἔξωϑεν τῆς 
τραγῳδέας. ἘΒΡΌΕΡΤ. 

γι 119. συμπίπτει ΠΗ θ 
τι564 ἴῃ Π9 56η86 οὗ ἃ ρΡογίθοί 8Ὁ- 
Βο1α06, 85 ὃγΥ Ἠομ. Τ. 4, 200: 
ἑδριόωντο ἐν καϑαρῷ, ὅϑι δὴ νε- 
κύων διεφαίνετο χῶρος πιπτὸν- 
τῶν. 

Υ. 114. 5680].: ϑεωρός" ὁ 
πρὸς τοὺς ϑεοὺς διὰ χρησμὸν 
ἀπερχόμενος. ἱ, 6. τὸν ἐκτεθέντα 
παῖδα μαστεύων μαϑ'εῖν, εἰ μηκέτ᾽ 
εἴη, 85 Θχρίδϊηθα ὃν Επγὶρίᾶθ5 
Ῥποη. 806. ΕἾΜ. 

Υ, 1106 5ᾳ. 5. 680].: οὐ δὲ συμ- 
πράκτωρ ὁδοῦ" οἷον, οὐδὲ απο- 
λουϑος, παρ᾽ οὗ τις ἂν μάϑοι καὶ 
χρήσαιτο πρὸς ξήτησιν. ὟΥ 6 5Που αν 
ὀον δῖ] πᾶν οχρθοίθα {π6 ρΡοϑί 
[0 ΘΧΡΙΌΘ5 ὈῪ ὅπ νογᾶβ ὅτου τις 
οἴο., ψμδῦ ὑπ6 Βομοιαϑὺ ὑπ πκ5. Π6 
αΙ1α τηθϑη. Βαύ δἃ5 ὕΠ6ὺῪ ποὺ βίδπα 
ἴῃ {ῃ6 ΜΕΝ, {ποὺ ὁδηπηοῦ πιθδπ 
ΘΗ ηρ Ραῦ: ἔγσοιη ὙΠοπὶ ὅπ 6 
οἷν τἱρῃῦ ἤᾶνο πμοαγὰ {πΠ6 
ΠΘ5, δὃπα ΠΟΙ ὑΠ 6 Ὺ παϊρμὺ 
ἤᾶνθ δι ρΙογθα ο δ55ἰϑδί 
ὑπο ἴῃ ἰηγοβδίϊρσεύϊζηρ ὑπ6 
τὴ ἃ ὑΐ 9 Υ. Απᾶ {Π15 νου ]α ον θηθν 
Ρ6. ἃ ϑἴγθηρ, ἰῇ ποὺ δἱψορσθύπου 
1πΔΡΡΤΟΡΥΙαῦθ γϑυηδυκ. ΒΟΥ 8] ΠΟῸΡῚΙ 
Ὁ 15. ποῦ οἷθδὺ ψπδῦ ΘΟ 1018] 
ΟΙαιθο 1ἰ6. ἴο θ6 υπᾶογβίοοα, νγ8 
ουταθηῦ]ν οϑηποῦ πηάἀογβίαπα τ ἢ 
δᾶ ἀθυ: 1 τὴ8 ὐὐπ πδ0 
νη θα. 1 δῖ {πουθουθ ᾿πο]πηθα 
ἴο ἀουρὺ {π6 ᾿πὐορυῖν οἵ πα Ρ885- 
Βδρ'6. 
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ΚΡΕΩ͂Ν, 

ϑνήσκουσι γάφ; πλὴν εἷς, τιβ. ὃς φόβῳ φυγὼν 
ὧν εἶδε πλὴν ἕν οὐδὲν εἶχ᾽ εἰδὼς φράσαι. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

120 τὸ ποῖον; ἕν γὰρ πόλλ᾽ ν -ρὕ, ἂν ἐξεύροι μαϑεῖν. 
ἀρχὴν βραχεῖαν εἰ λάβοιμεν ἐλπέδος. 

ΚΡΕΩ͂Ν, 

λῃστὰς ἔφασκε συντυχόντας οὐ μιᾷ 
δώμῃ κτανεῖν νιν, ἀλλὰ σὺν πλήϑει χερῶν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

πῶς οὖν ὁ λῃστής. εἴ τι μὴ ξὺν ἀργύρῳ 
125 ἐπρόάσσετ᾽ ἐνθένδ᾽. ἐς τόδ᾽ ἂν τόλμης ἔβη; 

ΚΡΕΩΝ. 

δοκοῦντα ταῦτ᾽ ἡν᾽ Λαΐου δ᾽ ὀλωλότος, 
οὐδεὶς ἀρωγὸς ἐν κακοῖς ἐγίγνετο. 

Υ. 118, Κ΄ 680].: ϑνηήσκουσι 
γὰρ πλὴν εἷς τις" οἷον, πάντες 
οἵ ἀκολουϑοῦντες αὐτῷ ἀνῃρέϑη- 
σαν, δηλονότι ὑπερακωνεζομενοι 
τοῦ δεσπότου, πλὴν» ἑνός, ὃς 
δειλέαν ἐκφυγὼν οὐδὲν ̓ἰἀπρεβὰς.ε Ἢ 
λεν εἰπεῖν, πλὴν ὅτι ὑπὸ λῃστῶν 
ἀνῃρέϑη. ἄκρως δὲ ὑπέγραψε τὸ 
ἦϑος τῶν δειλῶν" ἀμὰ μὲν γὰρ 
ἑπαίρουσι τὰ πεπραγμένα, ἵνα μὴ 
δόξωσι διὰ δειλίαν φυγεῖν, ἅμα 
δὲ καὶ ἐν παραφρονήσει ὄντες τὰ 
βραχέα μεΐίξω δοξάξουσι. καλῶς 
δὲ φκονόμηται, ἵνα τέως μὴ 
ἐλέγχοιτο τὸ κατὰ τὸν Οἰδίποδα. 
566 ΤΥ ποίθ οἡ Υ. 122. 

Υ. 120. ἐξεύροι] ΟἹ. ἀντὶ τοῦ 
μηχανὴν δοίη. 

Υ. 122, Τὴὸ βύσποίαγθ ϑηα β5Θη868 
5: συντυχεῖν αὐτῷ λῃστὰς καὶ οὐχ 
ἕνα κτανεῖν αὐτὸν, ἀλλὰ πλέονας, 
ΟΥ Μοῦ. 8. 686. Βορποοθ5 τυ ἢ 

ο ργοδῦ ΡῬΥΟΡΘΌΙΠΙν γορυθϑϑηΐβ [815 
βουύνϑηῦ 85 βύανιηρ' ὑπὸῦ Τ δαῖτ τ 885 
αὐξδοκοα απ 5] ΒΥ 56 ΥΘΓΆ] ρ61- 
ΒΟΏ5, ἴῃ ΟΥ̓́Θ Ὁ οϑοῦρθ {π6 
Ραμιβῃτηθηῦ Π6 ἀθβουνοᾶ ΓῸΥ ποί 
πανίηρ ἀοίθηαθα Πίπι, Βαβίᾷθβ, 
15 Πούίοη οοη γι θαίοα το ἴο 
ὑπ ὐὐϊῆθθ δ πα τγ611-υτοσρηῦ ἅ6- 
γϑὶοροιαθηῦ οἱ ὑπ6 ἐρῖσει ΕῸΥ 1 

Τιαῖσπθ Πδα θη τϑροχίθα ἴο πᾶν 
θ66ῃ 5]ϑἴη ΒῪ ὁη6 πηϑῃ ΟὨΪΥ, Οδᾶϊ- 
Ρὰ5 86 γϑ8. 7607 5αᾳ. (740 5αᾳ.} 
σοῦ α ἤῶνο οὐ ομοθ ρϑγοοϊνοα ὑπὰΐ 
ἢ Πη5618 νγῶϑ Π6 τη γθυοσ, 88 
15. Ρ] δίῃ ἔγομη νβ5. 836---847 (8ύ9--- 
820). 

γ. 124 ᾳ. εἴ τι ὴ -- ἐπράσ- 
σετ᾽ ἐν έν δ᾽ ] 1.6. Π]16 55 Ρ61- 
Οῆδηο6 ἢ6 883 ὈΥΙΡοΘα νι ἢ 
ἸΏΟΠΘΥ ἔτσομι ὑπὶβ5 ΡΊΘθ6 (1. 6. 
ἔγοια ὑπὶβ οἷὖγ ΟΥ ΒΥ Β50116 
ΟἾῚΖ6 π): Οἡ {815 ᾽868 οἵ {Ππ|ὸ γϑὺΡ 
πράσσειν 8865 ΠΆΘΟΙ ὁ ὙῬΠππογά. 
ΓΝ, 89. δπᾶ ΑἹ. 446. ΤΏΘΥΘ 15. πο- 
ΠΈΡΝΝ ΟΡ] ΘούϊομΘ 16 ἴῃ 86 Ππηρου- 
ἔθου ἐ ἐπράσσετο, ΔΙΌ ΒΠΟῸΡἪῊ {πὸ δουῖϑί 
5. πι88664 'ἰπ {π6 οὔ οοπαϊτομδ) 
ΘΙ 6᾽, ΕὟΥ {π6 856η86 οἵ {Π6 
ὙὙΠ016 ρᾶϑϑδρθ 15. ἐπ1ὶ58: θαὺ {Π6 
ΥΓΟΡΡΘΥ ψοῦ]α ποῦ ἤν ΡΟ 6 
ὕο 5πὁῸ0ὁ} δὴ οχύθῃΐ οὗ δ πᾶε- 
οἱΐγν, Ραύ νγβ ἀοπθύ]θ5β5 Ὀτὶ- 
Ροᾶα νι ΟΠ 6 Υ. ἀμπᾶ ἴῃ {ῃϊ5 
56η86 γγχα οἵϊοη πα {Π6 ᾿τπηρογἔθοῦ 
πϑ8θα ἴπ Π6 ργούαϑιϑ βούῃ. ὈγῪ {Π6 
Οὐ θοκϑ ὃμα Τ,δὐϊη5, Δ] Πποτιρ {Π6 
ϑογιδύ 15 864 ἴῃ {πΠ6 δροᾶοβίβ. 5366 
ΤΥ ποίθ Οἢ Θεά. Ο. 2601. Τιαϑύϊν, 
ὕπ6 ρτόποῦπη τὶ ΓΘΙΘΙΒ ἴο ἔπθ ρᾶγ- 
1018. εἰ, 50 {παὺ εἴ τι μή σπου] 

᾿ 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

κακὸν δὲ ποῖον ἐμποδών. τυραννίδος 
οὕτω πεσούσης. εἶργε τοῦτ᾽ ἐξειδέναι; 

᾿ ΚΡΕΩ͂Ν. 
130 ἡ ποικιλῳδὸς Σφὶγξ τὸ πρὸς ποσὶ σκοπεῖν 

μεϑέντας ἡμᾶς τἀφανῆ προςήγετο. 

ΟΤΥΑΤΊΙΡΟΎΥΣ. 

ἀλλ᾽ ἐξ ὑπαρχῆς αὖϑις αὔτ᾽ ἐγὼ φανῶ. 
ἐπαξίως γὰρ Φοῖβος. ἀξίως δὲ σὺ 

Ἁ - ΄ Φ 3 

πρὸ τοῦ ϑανόντος την 
ὥςτ᾽ ἐνδίκως ὄψεσϑε κἀμὲ σύμμαχον 

ἔϑεσϑ᾽ ἐπιστροφήν᾽ 

» - »Ὕ »Ἥ - ϑ' ὺν 

γῇ τῇδε τιμωροῦντα τῷ ϑεῷ ὃ' ἀμα. 
ὑπὲρ γὰρ οὐχὶ τῶν ἀπωτέρω φίλων. 
3 Ξ νὰ ᾿Ὶ ς » -»Ἥ 3 

ἀλλ΄ αὐτὸς αὐτοῦ τοῦτ ἀποσκεδῶ μύσος. 
[χ᾽ Χ 5 δτ σα, ς Χ ΜΥΤΥΡ δα ὅςτις γὰρ ἣν ἐκεῖνον ὁ κτανὼν τάχ᾽ ἂν 

2 - 140 χἄμ᾽ ἂν τοιαύτῃ χειρὶ τιμωρεῖν ϑέἕλοι. 

γ, 180; Ιμᾶνθ γοϑίογϑα τὸ ἔγοιη {π6 θεϑῦ Μϑ5. ψαϊρ. τα. 
γ. 140. ϑοπιθ δαϊδουβ ᾶῦθ ὙΥΟΠΡῚΥ ΔΡρεονϑαᾶ οὗ {Π6 γϑϑαϊηρ' οὗ 

Ρ6 ἴῃ Τιδαῦϊῃ 151 ἔογθ. ὅ0 ἴῃ 
ν5, 969 (-Ξ-- 940): εἴ τι μὴ τὠμῷ 
πόϑῳ κατέφϑετο. Οβά. Ὁ. 1460: 
εἴ τι μοῖρα βῆ κιγχάνει. ΤύΔΟΙ. 
ὅ8δ0: εἴ τι μὴ δοκῶ πράσσειν μά- 
ταιον. 112: εἴ τι μὴ ψευσϑήσομαι 
γνώμης. ΟΠ ].: εἴτι μὴ ξὺν 
ἀργύρῳ" ἀντὶ τοῦ, εἰ μὴ ἐπὶ κέρ- 
δει. τείνει δὲ τοῦτο εἰς Κρέοντα, 
ὡς αὐτοῦ συνϑεμένου τῴτοῦ Μαΐου 
φονεὶ διὰ τὴν βασιλείαν. ἐνϑέν- 
δε οὖν, ἐκ τῆς πόλεως ταύτης. 

ὟῚ 180 54. 5΄.ὁ}}0].: ἡ ποικιλῳ- 
δός" 
μεϑέντας τὰ ἀφανῆ τὰ κατὰ τὸν 
φόνον τοῦ βασιλέως (τοῦτο γὰρ 
ἀφανές) τὸ παρὰ ποσὶ κακὸν σχο- 
πεῖν. ἘΣ]ἸΙΏΒΙΟΥ ΘΟΙΏΡΒΓΘΒ 85. 
482: μή νυν τὰ πόῤῥω τἀγγύϑεν 
μνεϑϑεὶς σκόπει. 

Υ. 151. 5.980].: οὐ μόνον ὑπὲρ 
τοῦ “ἀνῃρημένου βασιλέως ἄξιον 
ποιήσασϑαι τὴν ἀναξήτησιν, ἀλλὰ 
καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ ἐμοῦ. ὃ γὰρ ἐκεί- 
νῷ ἐπιχειρήσας ἴσως κἀμοὶ ἐπι- 
βουλεύσει. 

Υ. 188. αὐτὸς αὑτοῦ] 

ἠνάγκαξεν ἡμᾶς ἡ Σφὶγξ 

ΤΕ. 
ὶ 

ΓΘΟΐρυοθ8] Ῥτοποῦη αὐτοῦ 18. ἔτο- 
απ πϑθ6α ἴῃ {π6 ἤγχδι δ ηᾶ 56- 
ΟΠ ῬΘΙΒΟΠΒ ἰηδίθαα οὗ ἐμαυτοῦ, 
ΘΒΡΘοΙϑΠν ἴῃ Ὁπ6 ἐγαροϑαϊδη5. ΟἿ, 
Ἡ  ύῖη. οη ΤΎΔΟΝ. 451, ὁπ ΜαύΈ. 
8 489. -- Οχ ἀποσκεδῶ, {Π6 
Αὐτὸ ἔαθπιτο ον ἀποσκεδάσω, 566 
Μούτη. 8 181, 2. [ΤΕτουρμοας {Π6 
ὙΠ016 οὗ ὉΠ15 5ΡΘΘΟἢ ψγ͵1ὸ δ ΟὉ- 
ΒΘΙΥΘ ὅπ 5Κ11] οὗ [Π6 ρορϑῦ, ψΠ0, 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο το ηᾶον {Π6 Ἰοὺ οὗ Οϑαϊ- 
ῬΓΒ ΤΠΟΥ̓Θ ΠΠΠΔΡΡΥ͂, τϑρυθϑθηῦβ ΠἷπῚ 
ὉΠ] κΚῖηρ ὑπαῦ Π6. ὀομδα]5. Π15 ΟὟΠ 
Βϑιῖθῦυ Ὑγ 8116 ἀοίϊηρ' {Π6 νΘΙῪ ὑπΐπηρ' 
ὙΠΟ 15. ὍΠπ6 τηθϑ:5 οὗ ὈΥΪΠρΡΊΩρ' 
ἀονγ ἸΡΟῚ ἢ ΠΊ561 ὑΠ6 τηοϑύ ἔθδυ- 
[Ὁ] οδ] τη ῖθ5, Εἰ. ΦΆΘΟΒΒ.}ς 

ν. 189. τάχ᾽ ὧν κἀμ᾽ ἂν -- 
ϑ᾽. ἐλοι] ΤῊ ἢχνϑι ἂν πιιδὺ "9 οἱ πο 
ἴο Π6 ρδυθο]8 τάχα᾽ ἴῸΥ τάχ ἂν 
ΦΥ͂ ΠΟΥΘ ρδοθά ἐκ παραλλήλου, 
πΠ6 Ἰαύου τϑρθυσυιηρ 0 6 ψϑ Ὁ 
ϑέλοι. Ἡουμιθπη (οη γ]ρ. Ρ. 181.) 
ὑμ1η 15. οὐπουνγίθθ. ΘΗΛ, ΟΥ̓, 
ΒΗ οδύ 8 120. δημηοῦ. 4. 

γ. 140. τιμωρεῖν} 1 πᾶν Β0Π16 
ἀουθύβ τοϑρθούίηρ' {πΠ6 νὰ τιμω- 

᾽. 



ων 

να σ΄ -. 

145 ὡς πᾶν ἐμοῦ δφάσοντος. 
σὺν τῷ ϑεῶ φανούμεϑ'., 
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κείνῳ προςαρκῶν οὖν ἐμαυτὸν ὠφελῶ. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα, παῖδες. ὑμεῖς μὲν βάϑρων 
ἵστασϑε τούςδ᾽ ἄραντες ἵκτῆρας κλάδους" ν 
ἄλλος δὲ Κάδμου λαὸν ὧδ᾽ ἀϑροιξέτω, 

ἢ γὰρ εὐτυχεῖς 

ἢ πεπτωκότες. 

ἘΡΡῈΣΕΣ, 

ὦ παῖδες. ἱστώμεσϑα᾽ τῶνδε γὰρ χάριν 
καὶ δεῦρ᾽ ἔβημεν. ὧν ὅδ᾽ ἐξαγγέλλεται. 
Φοῖβος δ᾽ ὁ πέμψας τάςδε μαντείας ἅμα 

100 σωτήρ ὃ᾽ ἵκοιτο καὶ νόσου παυστήριος. " 

ΧΟΡΟΣ. τ ΡσΥ. 
(στροφὴ α΄.) 

Ὦ, Διὸς ἁδυεπὲς φάτι,. τίς ποτε τᾶς πολυχρύσου 

{π6 Τωοπᾶ, Μ5. ψ μΐθ μὲ5 ἐν ἔου ἂν, ΔΙ ΠοαρῚ {πὸ ρηγαβθ6 ἐν χειρὶ 15 
οοΥγθοῦ, 566 ποῖθ οἡ ῬΙμΙοοί. 00. 

Ὗ, Ἰ61. 

ρεῖν, ὙΈ1Οἢ 1 ἀο ποῦ τϑοο]] θοῦ Πηᾶ- 
ἰηρ' ἴῃ ΦΩΥ ΟΥΠΘΥ 5656. ὕπϑη {ὑπαΐ 
οὗ ἐδ κῖηρ νθηρθϑηοθ ΟΥ̓ ρΡὰὺ- 
ὨΒΏΙηρ, ΜΠ6η Ἰοϊποα 1 δ 
δοοιδεῦννο, Βαῦ {π15 56η86 σψοι]Ἱά 
θῸ ἔογθῖσῃηι [ο ὕπθ ραβϑϑᾶρθ, ὙΠ6ΙΘ 
6 ΥΘΟῸΪ6 ἃ ψογα βρη γίηρ ὅο 
51 γ. ΕΠΥΠΘΥ {Ππ6ὴ πὸ ΟΟΡΥ βύβ πᾶν 
ἱπγοαποραᾶ τιμωρεῖν, οΥἩ ΟΡΠΟΟΙΘ5 
τησιδὺ 6 ποιοῦ ἴο παν οίνθῃ {Π6 
νΟΥ ὑπ6 ΠΟΥ πηθϑηϊηρ ὕο0 5180. 
Οπμδ 15 164 ἴο ρῥγϑίθυ πὸ Ἰδαίου 
ορ᾿πίοη Ὀγ ν8.107, θυ θ, Ἰ ΠΟ ΡῊ 
6 ΠΥ ἰηθουργοὺ τιμωρεῖν ὃ5 
τηθδηϊηρ ὕο δ ῖτθ γθηρθδ 6. ΟΥ 
Ραμ 8, γοὺ π6 δααϊίίοη οὗ {πὸ 
βΒαρδίδηθνο χειρέ (οη. πο 566 
ποίθ αὖ Α]. 27.), τϑηάθυβ ὑπὸ 1ᾶθα 
οὗ 5] ΔΥἿΠ ρ' ΠΊΟΥΘ ΔΡΡτορυῖαῖο. 

Υ. 141. 5.6}0].: καὶ τοῦτο κι- 
νητικὸν τοῦ ϑεάτρου, τὰ γὰρ ἐναν- 
τία ἀποβήσεται. 

Υ. 142 54ᾳ. ὅ6Π0].: ἔστασϑ' ε᾿ 
ἀνίστασϑε. ὅ06. ποίθ5. οπ ΡΠ ΐ- 
Ἰοοῦ, 48. ἃπᾶ 8716. Οπι {Π|0 σϑηϊ ῖνθ 
βάϑρων ἀορθηαϊηρ Οἢ ὅΠπ6 γψοῦρ 
ἵστασθε 1 ᾶνο τοιηδνκοα εὐ ῬΗ]]. 
00. 1Τ Βᾶανο δχρ δϊηθα ἴῃ τὰν ἤγρδύ 
ἘΧΟσΥΒαΒ. Οἢ Υ85. 8 ᾧπθ6 ὙϑϑβῸ 8 

ἁδυεπὲς ἰ5 ἴπ6 τοδᾶϊπρ οὗ 1.8 ἀπᾶ 1.0. γα]ρ. ἀδυεπής. 

ΠΥ ὑπ6 βιρρ!ίδηΐβ ἃγτθ ογἀογρα 
ἴο ἀθραυ ψ 0 {Π|6 θΟΙΙΡΊΙΒ ἴῃ {Π|610 
μδπᾶβ, 'ΓΡΙΟΠΠῖπ5: ἰστέον, ὅτι ὁ 
τόπος, ἔνϑα ἡ ἐκκλησία ἐγένετο, 
βαϑμοῖσιν ἣν κύκλῳ διειλημμένος 
ἄλλαις ἐπ ἄλλαις, ἔνϑα οἵ συνελ- 
ϑόντες πάντες καϑήμενοι ἄνεμ- 
ποδίστως ἠκροῶντο τοῦ ἱσταμένου 
ἐν μέσῳ καὶ συμβουλεύοντος. 

Υ. 144. Κ΄ Ο].: πιϑανὴ ἡ εἴς- 
οὗος τοῦ χοροῦ. σπέπτεσϑαι γάρ 
φησι δεῖν μετὰ τοῦ δήμου περὶ 
τῶν πραλτέων. 

Υ. 141. Β6μο1.: ὦ παῖδες, 
ἱστώμεσϑα" «ἔξεισιν ὃ ἱερεὺς 
πράξας διόπερ ἤλϑεν, ἅμα δὲ καὶ 
ὑπὲρ τοῦ χώραν εἶναι ἑτέρῳ ὑπο- 
κριτῇ. 

Υ. 148. 
τ 416 ἔοντπι ἐξαγγέλλομαι οοοατβ 
8.150 ἴῃ Εν. ΗΘ γ80], ὅ82. Του 160, 
{868 βίτπηρθ γϑὰρ ἀγγέλλομαι 15 αϑοὰ 
ἴῃ {πὸ 5ϑη8 56η886. ὈΥ ΟΡΠΟΟΙΘΒ 
ἴῃ Α]. 1516. Εν Μ51,. 
Ν, 151. 5. ΟΠ οἹ].: ὦ Διὸς ἀδυε- 

πὲς φάτι" κατὰ τὴν πρόύςταξιν 
τοῦ βασιλέως πάρεισι πρεσβῦταί 
τινὲς, ἐξ ὧν ὃ χορὸς συμπληροῦ- 
ται. «ιὸς δὲ ἡδυεπῆ φάτιν τὴν 

ἐξαγγέλλεται) ΤΏ. 

ν᾿ 



Πυϑῶνος ἀγλαὰς ἔβας 

ΣΟΦΟΚΛΕΒΟΥ͂Σ 

Θήβας; ἐκτέταμαι φοβερὰν φρένα δείματι πάλλων. 
ἐἰηϊε ΖΔάλιε Παιὰν. 

1 ἀμφὶ σοὶ ἁξόμενος., τί μοι ἢ νέον 
ἢ περιτελλομέναις ὥραις πάλιν 
ἐξανύσεις χθέος. 

εἰπέ μοι, ὦ χρυσέας τέκνον ᾿Ελπίδος. ἄμβροτε Φάμα. 

Υ. 166 μὰ 1567 αὖθ πηϊθα ἴῃ ὁπ6 γϑύβθ ὈῪ Ὀϊηᾶ, 

μαντείαν φησίν. ὃ γὰρ ᾿πόλλων 
ὑποφήτης δοκεῖ εἶναι τοῦ πατρὸς, 
καὶ παρ᾽ ἐκείνου λαμβάνειν τὰς 
μαντείας, καὶ τοῖς ἀνϑιρώποις ἐκ- 
φέρειν. καὶ Ὅμηρος (Ι. β, 98.)" 
Διὸς ἄγγελος ὄσσα δεδήει. 
οὐ ΑΘ508. Ἐπ. 19: Διὸς προ- 
φήτης δ᾽ ἐστὶ Λοξίας πατρός. Υἱτρ. 
Αθη. ΠῚ, 251. δπᾶ 5 ὁ. 0]. οἡ Οδϑᾶ. 
Ο. 190. 
914, ἁ δυεπὲς φάτι] ον ἁδεῖα 

᾿ φάτις, ἃ τοδυπάδμπου ὙΘΥΥῪ ἔτο- 
ΦαΘΗΙΥ ἀ5θ8 ΒΥ 0Π6 βΊΘΘΚ ροοϑίβ ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ἴο σίγα ἴοσοθ ἴο {πΠ6 οχρυϑϑ- 
βίοπ. ΤῊ μου 5 πδ5 ποῦ γοῦ πϑασᾶ 
νγϑύ ΥΘΡΙΥ Ππᾶϑ θΘθη Ῥτοπρηῦ ΤᾺ ΌΤΙ 
{Π6 οΥϑοὶθ, δηα ΘομΒΘ απ Θ ἢ Τ]Υ ΤηΘΘ ἢ 5 
ΟἾΪΥ ἴἤο ΘΧΡΓΘ55 105 οΥδθϊποδύϊοῃ, 
ποὺ δὖὺ {Π6 ΥΘΡΙΥ 1561}, Ῥαῦ δὖ ὑπ6 
ἔδοῦ οὐ ὃ ΥΘΡῚῪῚ Βανίπρ' δυΡν θα, 
Ἡθιθ, ϑηᾶ ἀρεαΐῃ ν. 1ὅ8, {πὸ οὐϑο]θ 
158. Ῥοιβοηιῆρά, δα δἀαγοϑθθα ὃἃ5 
ΑΡΟΙ]ο ΠΙπη561, 

014. 5'6ΒΟ].: τς ποτὲ τᾶς 
πολυχρύσου" ἥτις ποτέ ἐστίν. 
ὅτι μὲν γὰρ πάρεστι λόγιον ἀπὸ 
τῆς “Πυϑῶνος, ἀκηκόασιν" τὸ δὲ 
ῥητὸν αὐτὸ ζητοῦσιν. ΤἼΘ τ] }|65 
οὗ {π6 ὕθιθ]ο αὖ ΠΘΙΡΪ δὺο νψ6]1] 
Καοόνῃ ἔτοιη Ἡ οἱ. 1]. ν, 404. οτ- 
Ῥϑᾶτθ ῃ6 οοπηηθηΐδθουβ οἡ ΕΠΙΥ. 
Ιοη ὅ4ά. Οπ ὅπ σϑῃϊνο Πυϑῶνος 
5606 Μϑδίῃ. 8 884, ξ. δῃηα οἡ {π6 
δοοιϑαῦίγθ ἀδθροηᾶίηρ ἀΡΟη {ῃθ 
ὙΘΥΡ βαίνειν 566 Νοδύ 8 104. δη- 
ποῦ. 4. 

ἣ,, 158. ῬΥΙΟΙ αἶα 8: ἐκτέταμαι" 
ἀντὶ τοῦ ἐκπέπληγμαι, παρ᾽ ὅσον 
οἵ “ἐχπλαγέντες ἔκτασιν σώματος 
καὶ ἀκινησίαν, ἐν ὅσῳ χρόνῳ ἐκ- 
πλήττονται, πάσχουσιν. 

ΤῸ 14. 5. 9}}0].: φοβεράν" σε- 
ρέφοβον. καὶ ᾿Δλκαῖος" ἐλάφῳ δὲ 

βρόμος ἐν στήϑεσι φύει φο- 
βερός. ἀντὶ τοῦ περίφοβος. Φο- 
βερός. ΟΟΟΌΥΒ ὑππ5 ποῦ ὉΠΙΥ ἴῃ Χο- 
ΠΟΡΠΟΙ (566 Καβίον οα Οθοοη. ΥἼ], 
26), Ραΐ 4150 ἴῃ Τηπο. 11, 8. ῬΙαδί. 
46 Πρ. 1Π. ρ. 418, Ὁ. ἀθ Τωϑρρ, 
1. ρ. 0649, Ὁ. Νενε. 
Ρ1α, Β6101.: δείματι πάλ- 

λων" ἀντὶ τοῦ παλλόμενος φόβῳ, 
ἀγωνιῶν. Οἱ [Π8 88 οὗἉ ὕΠ6 δοίένθ 
παάλλειν 866 Β'ΘΙΑΙΘΥ οπ Ἐπιΐρ. 
ἘΠ. 488. 

γ,,164: Τη οὐ θυ ἴο 5ΠΟΥ͂ ΠΔΟΙΘ 
ΟἸΘΑΥ]Υ πα 0 ΑΡΟ]]ο ἐ ἰατρὸς 18 τπηθϑηῦ, 
1πΠ6 ροϑὺ μ88 δαδθᾶ Ζαάλιξ, βἴποθ 
ἢ νγῶἂϑ ΒιρΡοβϑᾶ [ὁ πᾶν 6 6ῃ ΒΟΥῚ 
ἴῃ {πδὺ 58 ηά. 

Υ. 166. ὡἁξόμενος] 6]. εὐλα- 
βούμενος, φοβούμενος. ΒΙΡΊγ. 
ξεσϑαι οὐΟτΥ5 ἴῃ {Ππ|5 5Θη858 ἴῃ 
Ἠοπιον Π, ἕ, 261: ἄξετο γὰρ, μὴ 
Νυκτὶ ϑοῇ ἀποϑύμια ἔρδοι. ΒΕ. 

Υ. 166. 5.6} 0].: ἢ περιτελλο- 
μέναις ὥραις" εἰς τὸν ἑξῆς χρό- 
γον προϊούσης. τῆς ὥρας. ὁ δὲ 
νοῦς" τί μοι ἢ νῦν ἢ μετὰ χρο- 
νον ἀνύσεις; ἘῸΓΣ {Π6 ϑάνουρ νέον 
οἵ. Οοα, Ὁ. 1ττῦ: ὃς νέόν ἔῤῥει, 
ἔου {π6 βιιρδύθηινθ ὥραις ΞΟΡΒΟΟΙ. 
ἔν. 819 οᾶ. Ὀϊπηᾶ,: τὰν δ᾽ ἀνϑιρώ- 
που ,ξόαν ποικιλομήτιδες ἅται 
πημάτων πάσαις μεταλλασσουσιν 
ὥραις. 

γ. 167. ἐξανύσεις χρέος 
Χρέος 15 Θαπίναϊοπῦ (οὸ Γ6 5, 0η 
ὙΠΟ ἀϑᾶρθ 566 Β]Τοι ἢ, ΒΡΗ͂Ν: 
οη Δ6580}. Αρ. 84. 

Υ. 18. ὦ γρυσέας τέκνον 
᾿Ἐλπέδος)] Τῆ6 ροϑῦ 68115 {Ππ6 
ΟΥ̓́ΔΟΙΘ οὗ ΑΡΟΙΪο ὑπῃ6 ἀδαρῃῦθι 
οὗ σοϊᾶθῃ πορθ, Ὀθοϑῦβθο {Π6 
ΥΘΒΡΟΩΒ6 οΟἵὁἨ δὴ οΥ̓δΟΙ6 15 βΒοπρῃῦ 
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(ἀντιστροφὴ α΄.) 

πρῶτα σὲ κεκλόμενος. ϑύγατερ Διός. ἄμβροτ᾽ ᾿4ϑάνα, 
100 γαιάοχόν τ᾽ ἀδελφεὰν 

ἤάρτεμιν. ἃ κυκλόεντ᾽ ἀγορᾶς ϑρόνον εὐκλέα ϑάσσει. 
καὶ Φοῖβον ἑκαβόλον. ἰὼ 
τρισσοὶ ἀλεξίμοροι προφάνητέ μοι. 

ΌΥ ῬΘΥβοηβ ὙΠῸ ΠΟρΡῸ πα ἐπα τὸ- 
ΡΠ Μ1Π| ΡῈ ἴδνοισα]θ ἰο {Π610 
Ὑγῖβη65. 'Τ]6 Κ'οΠΟ δι᾽ 5. ποίθ 15 
ὨΘΔΥΥ [0 (ὑπ βδη6 εοἴἕἌαοοῦ: ͵ παρ᾽ 
ὅσον ἐν ἐλπίδι τινὲς γενόμενοι 
αἰτοῦσιν ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ. 

Υ. 109, κεκλόμενος) Με]. 
8 512, ὅ. δπα ὃ δῦ6. ποΐ. 2. ὙΥΓΟΠΡῚΥ 
ὉΠ ΗΒ ὉΠ ῦ ν78 τητιβύ τϑ θυ 6Π|6 Ρδυ- 
ἀἰοῖρ]6 ἐο {π6 ογϑροίῃηρ' ἐκτέταμαι, 
ὙΠΟ 15 απἰίθ “ἀοδίγποίνο οὗ {Π6 
ἴογοθ δπα β.0] πη οὐ ἀϊοίίοῃ. 
ΤΊ Ομ Οὐ οη. 15 Δυυϑηρθα πρὸς 
τὸ ὑπονοούμενον. ΕῸΥ ὅΠ6 Ροϑῦ ἴῃ 
ΒΑΥ Ώρ᾿: πρῶτα σὲ κεχλόμενος --ς 
τρισσοὶ ἀλεξίμοροι προφανητέμοι, 
ΤηΘ 85 ὑΠ15: 1 δύ ΘΠ Π1Π ρ' πΡΟῊ 
{166-185} Γπ 86 Το δγγοτγτί ἀ6- 
γα οὕ1 01. [Ιἢ ἃ ὙΘΙῪ 5118 ΤΠ] 8 - 
πον ΡΙαῦο [μ6ρ΄. ΥἹ. Ρ. 2806. αποίοα 
Ὀγ Εγέατγαι: ϑνητὸς ὧν -- δμι- 
κρόν τινα χρόνον πόνος αὐτῷ πα- 
ραμενεῖ παμπολυς. Οἡ 1Π6 1156 οἵ 
1π6 ραυθοῖρ!ο κεκλόμενος βδοο Μαῦ- 
1186 6Υ. 6τ. ὟΟ]. 1. Ρ. δι. 

Υ. 100. γαιάοχόν τ᾽ ἀδελ- 
φεᾶν)] Τ]οτα τγὰ8 ἃ ἰθρθ αὖ 
ΓΠΘΡ65 πηθηὐοηθα ὈγΡ 8 π5. Βορο- 
11ο. ο. 117.) ἀφαϊοείοα ἰο Ὀΐδηδ, {ΠῸ6 
ὑπύθ! αν οοδᾶθθδ οὗ Βορθούϊα (οἵ, Ὃ 
6561). ϑδιϑρί, ο. ΤῊ. 449... ΡῬΙΤυ- 
ἘΒΊΟΝ Π ἈΤΘΕΙΗ.. ας..,390. ΓΙ [65 
{μὰ5 οὐ Ὁπ6 ροαᾶθ5885: ἔϑαψαν ἐν 
τῷ ἱερῷ τῆς Εὐκλείας ᾿Δρτέμιδος 
-ἰ τὴν δ᾽ Εὔκλειαν οἵ μὲν πολλοὶ 
καὶ καλοῦσι καὶ νομίξουσιν Ἄρτε- 
μεν, ἔνιοι δὲ φασιν Ἡρακλέους 
μὲν ϑυγατέρα καὶ Μυρτοῦς γξε- 
νέσϑαι, τῆς [Μενοιτίου μὲν ὥυ- 

: γατρός, Πατρόκλου υἱ ἀδελφῆς" 
τελευτήσασαν δὲ παρϑένον ἔχειν 
παρά τε Βοιωτοῖς. κα “οκχροῖς τι- 
μάς " βωμὸς γὰρ αὐτῇ καὶ ἄγαλμα 
παρὰ πᾶσαν ἀγορὰν Ἴδρυται, καὶ 
προϑύουσιν αἵ' τε γαμούμεναι καὶ 
οἵ γάμρνντες. 

1014. 5. 6} ο].: αιάοχον᾽" ἀντὶ 
τοῦ πολιοῦχον᾽ ὥστε τὴν γῆν ἀντὶ 
Ἐὴδ πόλεως εἴληφεν. 

Υ. 101. 5'6801.: Εὔκλεια Ἄρτε- 
μις οὕτω παρὰ Βοιωτοῖς τιμᾶται. 
ΟΕ ΕἸϊμξατοῦ, ὐὐγιδί, ὁ. 201). 885 
αποίθα ἴῃ [Π8 Ῥγθοβαϊηρ' ποΐθ. ᾽ΤΕΘ 
ΟΠ Ια ΒΘ ἰὼ πᾶύθ οοῃηβί- 
ἀοιθᾶ εὐκλέα ἃ5. ὑπ6 ποιηΐϊπε νο 
Εὔκλεα, δι δριποὶ οὔ Πΐαμα, θαΐ 
ΟΥΠΘΥ ὀοτηπηθηΐαθουβ πᾶν 5ΠΟΗ 
Ὁπαῦ {Π]18 15 ἱηπσογγϑοῦ, ΕὟΥ {Π6 σ θυ 
ϑαάσσειν “ΓΗ ἃη ϑοοσιιϑαίίνθ οἵ. 
ΕἘπιν. Ιου 91: ϑάσσει τρίποδα 
ξάϑεον, διὰ [Π6 δχβῃιρ]οβ 1 πᾶγθ 
ἀἀδπορά αἱ ῬῺΙ,, 145, ΟΣ [η6 
βρη! Ποδίο οὗ 1Ππ6 ΡΠ ΡΆ 56 ϑρόνον 
ϑαάσσειν, τοθϑηΐηρ' ΠΘΑΥῚΥ {Π6 58:16 
ἐμίηρ δ5Β το θὈ6 Πομῃοιγϑαᾶ οΥ 
ΥΘΥΘΥΘΠ ΘΩ͂, 566 Μαυβρτανθ οῃ 
Ἐπαγ, Τοη 1618. ΤιΔΒΌΪΥ, κυχλόεντα 
ἀγορᾶς ϑρόνον ΒΘΘΙῚΒ. ΒΠΏΪΔΥ ἴῃ 
οχργθϑβίοῃ [9 πολιᾶς πόντου ϑινός 
τὰ ΡΉ1). 1195. ὙΠΘΙΘ 8560 ΠΥ ποίθ, 
[86 5686 θοῖπρ: ἃ εὐκλεᾶ ϑρόνον 
ἐν κυχλοέσση ἀγορᾷ ϑάσσει. Απᾶ 
{Π6586 γον δ γνοστα τπηδογϑίοοα 1 {ΠπῸ 
ΒΘ ΤΠ6. ΤΏ ΠΠΘΙ . Ἐπιϑύ! ῖτι5 ἴῃ νἃ- 
δον, ῬὈ ββδρ68, ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ Ρ. 1888, 

(1468, δ.) ταὶ Ὅμηρος γὰρ 
τὲς ἱερὸν κύκλον ἔφη τὴν 
ἀγοράν, καὶ Σοφοκλῆς δέ που 
κυκλόεντα ϑρόνον ἀγορᾶς εὐκλεῆ 
λέγει, Βυαύ Νονθ δϑϑουΐβ ὑπδΐ 
κυχλόεις ἄοθ5 ποῖ πιϑᾶῃ κχυκλώ- 
δης πὸ Πα νίηρ' ΘῺΥ κύκλους. 
Βαϊπηδημ, 8.119, 81. ΜΈΝ. 5. 110.. 
ὙὙ]10 ΟἸΪΥ οχοθρίβ ἄστερόεις. ΤΊαὶ 
κύκλοι ἃγτ6 ὁἰοσθ65 Οὐ ἀἄδηοοΥβ, 
δα {μῶῦὺ Ποησθ 185 ἀοχϊνοᾶ {π6 
Ρ γαδ6 περὶ βωμὸν κυκλοῦσϑιαι, 
15. 5ῃονη ὈΥ Ρδηπ οί ο ΟΔ]- 
1, ἴῃ Τῆδηῃ. 267. μη οπῖ 465 
ἴῃ ΑὨΠΟ]. Ῥα]αί. ΥἹ, 212: 4Ἴη- 
τοίδην ἀγορῆς χαλλικόρου πρυ- 
τανιν. 
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εἴ ποτε καὶ προτέρας ἄτας ὑπερ- 
10ῦ ορνυμένας πόλει 

ἠνύσατ᾽ ἐκτοπίαν φλόγα πήματος, ἔλϑετε καὶ νῦν. 

(στροφὴ β΄.) 
ὦ πόποι. ἀνάριϑμα γὰρ φέρω 
πήματα᾽ νοσεῖ δέ μοι πρόπας 
στόλος. οὐδ ἔνι φροντίδος ἔγχος. 170 
ἕ 2 , Ἵ Ν , 110 ᾧ τις ἀλέξεται. οὔτι γὰρ ἔκγονα 

-"-Ὁ “ὔἤ "ἢ [4 

κλυτᾶς χϑονος αὔξεται. οὔτε τοκοισιν 

Υ. 1604 5α. ὑπερορνυμένας 15. ὑπ6 σοῃ͵]θοίαγο οὗ ΜυβρΎαΥΘ, 

αἄοριοα ὈῪ Πἰπὰ, ΜΒ55. ὕπερ ὀρνυμένας. Τῖπᾶ, πηῖ065 γ58.164 ἃπιᾶ 108. 
Ὑ. 1608 «πᾷ 169 αὐτὸ απῖΐθα Ὀγ :πηά. 

Ψ.164 5ᾳ. καὶ προτέρας ἄτας 
ὑπερορνυμένας πόλει) 1 ᾶγθ 
Ἰοϊπιοα ὑπὲρ πᾶ ὀρνυμένας, δ]- 
Ἐπουρῖ ὑπερόρνυμαι 15. πού 6]56- 
ΠΟΥ ἐοππα «(ἴῃ τπι86δ. Βαῦ δ5 ὅο- 
ῬΠΟΟΙ65. 16 Κποόνη 0 Πᾶγθ τιβθά 
ΤΩΣ ΠΥ͂ ΘΟΙΠΡΟΘ Πα γ Υ05 ὙΠ1ΘῊ ΟΥΠΘΥ 
υΥγΐους ὈΟΪΝ οὐ ΡῬιοθ6 δηά σνϑύϑθ 
πᾶν ἀγοϊᾷοᾶ, 50 ὑπερορνυμένας 
πόλει 5 ῬΡΥΟΌΔΌΙΥ {πὸ οογγϑοῦ τοδά- 
ἴπρ ἴοῦ. ὀρνυμένας ὑπὲρ τῆς πό- 
λεως, 1Π6 5θη86 Ὀοΐηρ: 1ἢ 1ηαροα 
ΓΟΥΙΠΘΥΙΥ 4150, Π6η. ο8]18- 
πὰ Πρ ΟΥ̓ΘΥ ὅπ οἰΐγ. Βυΐ 
ὑπὲρ ἄτας νου]ᾶ 5οΔΥΟΘΙΥ Ὀ6 ΘοΥ- 
γροῦ ἴῃ {Π15 Ὁ] ο6. 

Υ. 1006. ἠνύσατ᾽ ἐκτοπίαν] 
ΤΠΙ5. 15 ΤΊΡΉΕΙΥ ΘΧΡΙαἰημθα ὈΥ {Π|6 
ΒΌΠοΙαδὲ: ἐποιήσατε ἐκτετοπισμέ- 
νην, τουτέστιν ἐξετοπίσατε, ὑπερ-, 
ριον ἐποιήσατε. ὙΠ γοτάβ φλόγα 
πήματος ταθαπ ἐπ ϑ'ριμῖηχ ᾿δβο], 
ἔγτοπι ποῖ Οοᾶϊριβ μδᾶ, ὈΥ {π6 
Ὑ01}] οὐ [πὸ ροὔδβ, τϑϑαβϑᾶ ὑπ6 Τη6- 

Χρδηβ; ἀηᾶ φλόξ 15 τηϑύδ ρου Δ }}γ 
τι964 οἵ νο ποιθθῆοθ, ἃ5 ἱΠ 66}- 
ἀϊππι ὈΥ ὅπ Τιδὐῖη5. ΤΠ Β ἴπ 668} - 
ἄϊατα ἱπγιᾶῖδο ἱπ ΟΙοοτο ἴῃ 
Οὐε 1.1: δηά ὙΠ 8 ἴπν4- 
ἅϊδ 6, Ὧ6 Οταῦ. 1Π,|. 8. Τὴ 5680]. 
ΘΟΧΡ]ΔΙη5. ΤἹΡΏΠΙΥ : φλόγα πήμα- 
τος περιφραστικῶς τὴν πον» 
τὴν διάπυρον. Οἱ {Π|ὸ φοπἠπποίϊοῃ 
οἵ {πὸ νοῦβ5 προφάνητε «πᾶ ἔλ- 
ἅγετε 866 ποΐθ οἡ Λῃηΐύ. 814. 

Υ. 167. ὦ πόποι] 61]. ἀντὶ τοῦ 
φεῦ. διὰ μέσου. Βκ. ὦ πόποι 

οαϊ. Τῇ ποπιηδῖῖνθ ΟΟΟῸΥ5 ἴῃ 
ΤΥ οοΡΆ τοι νυ. 948: τοιγὰρ πόποι 
φύξηλιν ἤνδρωσαν σπόρον. ῬΊα- 
ἐγ ο ΚΟ]. 11. Ρ. 22, Ο.: Ζίρυο- 
πες δὲ πόπους τοὺς δαίμονας [κα- 
λοῦσιν]Ί. Μυβακ. 
ΟΥ͂, 109. οὐδ᾽ ἔνι φροντέδος 
ἔγχος] 61]. οὐδ᾽ ἔνεστι μηχανῆς, 
ἐπινοίας δύναμις. Βκῦκοκ.. 

Υ. 1710 “54. ἔκγονα κλυτᾶς 
χϑονός}] ΔΙ {π686. γϑυβ685 οὗ 
ΘΟΡΠΟΟΙο5 Ρ. Ὑοίξουι (δι. υϑοῦῦ. 
ΧΟ, 20.) οοηραῦοθ ὅπ ψνοχαᾶβ οὗ 
Ῥαδοανίτϑ, αποῖθα ἔγοιη π6 Πα]ο- 
γοϑίθβ ὉΥ Νομῖαϑ: Νθο οι Ύ 8 - 
αἰτσὶ ἔσπ ρα πὰ ἔθ δ πη ΡΟ556,) ἢ ΘΟ, 
τὴϊδθϑοϑῦθ. ΕῸΥ Ὁ νγῶβ ΓΟΥΙΠΘΥΪΥ͂ 
βΒιρροϑϑα {πὸ π6 ροῦᾶβ, θη δη- 
ΟῪΥ ὙΠ τπθη ὁ δοοσοτηῦ οὗ 0110 
νυ οἸτοα ἀθοα, πη ἀογοα [Π6 στον ἢ 
οὗ {πῸ παυνοβϑίβ, δηα' ἀθϑίχουγθα {1|ὸ 
γοππρ οὐ δηΐτη8]5, ἈΠῸ] {Ποῖ δῃ- 
ΘῸΥ νγὰ5 ΦρΡρθδβϑᾶ θγῃ ὅπ δουρί ϑίοι 
οΥ 16. οὐἴηθ. ΒΕ. Ἡυ δος ὍΝ 
ΤΊΡα]]. Π, ὅ, 91. Ρ». 890. ΘΟΙΏΡΑΥΘΒ 
Ἡδτοᾶοῦ 1Π|Φ θ8. Αὐἱβίοριι. ῥϑο. 
1820. ΑΘβϑοῦγ]. Ἐπιμι. 90ῦ., ΟὈΒ61- 
νίηρ' ὑμαῦ {π6 δηοϊθηΐβ ἴῃ {Ποῦ 
ξουτη8 οἵ βιρριοδύϊοη. ὑγουθ ἴῃ [Π|6 
παῖ οὗ οϊπίηρ πγθ6. οονῥαΐη 1η- 
ἀϊοαύζοιϑ οὗ ρα 110 ργοβρουῖῦγ. ΤΊ 6 }ῃ- 
Π655 Οὐ παγνοβί, βρη ἄδηοο οὔ ἤοοΙς5, 
δα ἐροσηατῖγ οὗ π6 ψομηθῃ. 1. 
ὕλοοββ Οομραχο Η 6510. ΟΡ. οἱ 
Ὁ. ν. 240 58αᾳ. 

Υ͂. 1171 5ᾳ. β6Πο].: οὔτε τό- 
κοισιν" αἵ τὲ γυναῖκες τῶν κα- 



. 

ἐ 
᾿ 5 

πούς. 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΒΑΝΝΟΣ. 91 

ἑἰηΐων καμάτων ἀνέχουσι γυναῖκες" 11 
ἄλλον δ᾽ ἂν ἄλλῳ προςίδ ἥπερ εὔπτερον ὄρνιν ἄλλον δ᾽ ἂν ἄλλῳ προςίδοις. ἅπερ ρον ὄρνιν, 

» 2 ἄτι ΙΝ κρεῖσσον ἀμαιμακέτου πυρὸς ὀρμένον 
ἀκτὰν πρὸς ἑσπέρου ϑεοῦ. τ 

(ἀντιστροφὴ β΄.) 

ὧν πόλις ἀνάριϑμος ὄλλυται" 
νηλέα δὲ γένεϑλα πρὸς πέδῳ 180 
ϑαναταφόρα κεῖται ἀνοίκτως" 

Ὑ. 171 πὰ 1718 δῦ υαὐϊδοα Ὀγ Ὠϊπᾶ. 
Υ, 118..ϑΟΕΞ01]Λ πᾶν γτοϑίουθοᾶ ϑαναταφόρα ἴτοηι ὅπ θοϑὺ ΜΒ. οἡ 

ἡλλήνοξ Ῥοίῃ οἵ τοί πα 56η586. 

μάτων ἐν τοῖς τόκοις οὐκ ἀνέχου- 
σι, τουτέστιν, οὐ ̓περιγίνονται τῶν 
πόνων. τὸ δὲ ἀνέχουσιν, ἤτοι 
ἐλευϑεροῦνται, καὶ ἄνω ἔχουσιν 
ἑαυτας, ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἄνω 
νευόντων μόγις ἐν τῷ νήχεσϑαι. 
ἀνέχουσιν Πιὰ5. ὈΘΘ6ῃ ΥΔΥΪΟΊΒΙΥ 6Χ- 
ῬΡΙαϊποα ὈῪ ὉὍΠπ6 οοτημηθηξαίοῦδβ, 8]- 
ὑΠοτ0}}) πῸ Οὴ6. ἢδ5 6υδὺ ἀουπθίθα 
ὙΠδῦ τητιδύ Ὀ6. {Ππ6 ὕχστιθ 56η86. οἵ 
Π6 Ρᾶβϑαρο. Εν 1ὖ 15 θνιἀθηΐ {Ππῶ0 
ΟΡ ΟΟΙ ΘΒ Θδη5: ΠΟΥ͂ ἀο {πὸ 0 - 
τθὴ Ὀεΐηρ ἕο οὔδρυϊηρ, 
να ὑπδν στϑθιϑῖη δύση. ΟἿ. 
γ8. 26 88. 1 15 Πονθνϑῦ Θαιι}}Ὺ 
οογύαϊη πῶ {Π15 56η86 τηϊρηῦ θ6 
ΘΧΡΙΟΒΒοΩ ἴῃ οὔποθ γᾶγϑ. [πάο66, 
ἸΠοῸΡ 1 πᾶν πὸ ἀουθῦ θα ὑπδΐ 
1π6 56η86 15: ΝΟΥ 4ἀο ΜοΟΠΊΘη 
"οαν ρυϊθνοῖβ]α θοῦ 5 αὖ 0Π6 
θιγῦ (116 οἰνίηρ ΒΊΡῸἢ ὅο 
ΟΕἸ]άγ 6), γοῦ 1 ΘΟ 6585 ΠῈ}1 
ἄο ποῦ 806 ον ἀνέχειν καμάτων 
οοαἹα Ρ6 υϑθα ἴο Θχρύθϑβ ὑπδῦ 
τηραηΐηρ, 1 81 {πουοίοσο 1η 0] 166 
ἴο Βο]θνο ὑπῶῦ {πὸ ροοί τοῦθ 
ΒΟΙΠΘ. ΟἾΠΟΥ νγοτὰ ᾿πϑίθαᾶ οὐ ὧν ἕ- 
χουσιν. Ν' πητιϑῦ Ὀοβι 65 ΟΌΒΟΥΥΘ 
ἀπῶὶ τόκοισιν 5 ποῦ ἃ ἀαϊζῖνο οὗ 
ἴππι6, πὸ οὗ ὑπ 1ηβύγντιπι θη, 

Υ. 172. ἰηΐων καμάτων] κάα- 
ματοι ζήϊοι ταθϑπ ΤΆ θΟτΥ5 Ἁοροτη- 
Ρδπῖοα 10} ργόδηβ. ΟἿ, ἰήϊον ινξ- 
λος; ζήϊον γόον ἴπ ἘπινῖρΡ. ῬΠοη. 
1046. «πᾶ 12]. 1211. 

δι 17ὰ, Γἄλλον ἄλλῳ] ΓΠ6 
ΘΟΠοΙαδὺ ΥΙΡΉΕΥ, 85. Ἐπῖηῖς, ἴη- 
ΔοΥΡυθίβ: ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ ἴδοις ὦ ἂν 
ἀποϑνήσκοντα. ΝΟΥ Θ΄ ΘΟΙΙΡΆΓΟΒ 

γυ]ρ. ϑανατηφόρῳ. 

Α1.866: πόνος πόνῳ πόνον φέρει. 
- στ τπϑυνοτᾶβ ἅπερ εὔπτε. ὔρνιν 
Μυθρτανθ ὩΡΥ ΘΟΙΏΡΆΥΘΒ "αὶ ἘΤ- 
Ηΐρρ. 840: ὄρνις, γὰρ ὥς τις ἐκ 
χερῶν ἄφαντος͵ εἶ πήδημ᾽ ἐς “Ἅι- 
δου κραιπνὸν ὁρμήσασά μοι. 

ν. 114. κρεῖσσον -- πυρός] 
ΤΠ15 ρυόνθῦρ, ὈῪ ΒΟ ὑπὸ τὰρὶά 
ῬΓΟΡΎΘΒΒ δηα νἱγα]θηοο οἵ ὑπ6᾽ 61] 
15. βρῃϊποα, ὁδοῦ 4150 ἴῃ ΤΣ πι ΥἹΡ. 
Ηθοῖρ. 608, Μυβαπανε. 

ΨΌΗΝ ἑσπέρου ἅ) εο] ΡΙαΐο 
5. ΟΡ]164 9:εὸς ἕσπερος, Ὀθοδῖιδο 
μϊ5. γϑϑιάθηοθθ γὰἃ8 Βιρροϑβϑα ἴο"ΡθῈ 
αὖ Π6 νγοϑίΐθσῃ οχύσγοιηϊυ οἵ {Π6 
ρασίῃ. ΘΟΠΊΡ. Η ον. Οαγ58. ἌἬῊΠ 

81: πρὸς ξόφον εἰς Ἔρεβος τε- 
τραμμένον. 

Υ͂. 1τ06. ὧν πόλις ἀνάριϑμος 
ὄλλυται] Υιπ ψ πῖο (ἀοδὰ 
θοᾶϊ65) {π6 οἷδγ δθόοῖπἋῖη ρ 
15 Ὑ ἃ 501 ᾽ ΔΎ ἃ Υ. 50 ἘΠ]. 252: 
οὐδέ ποτ᾽ ἐκ καμάτων ἀποπαύσο- 
μαΐι ἀνάριϑμος ὧδε ϑρήνων. ΤΎΘΟΙΙ, 
241: ἡμερῶν ἀνήριϑμον. 

Υ͂. 1185... ϑαναταφόρα κεῖς- 
ται] Τὰ {πὸ νοι ϑαναταφόρα [15 
οοηδεϊηθα π6 οδπιθ6 οὗ πὸ μοαϊο5 
οὗ {πὸ ἀθδᾶ μοϊπρ' βιιξουθα ἴο τὸ- 
τη Οἡ π6 φργοιπα πηνγαρὺ ἀπά 
αἀοϑυιιϊο οὗ ὅπ Πομοτιν 5 οὗ 56}1}- 
ἔπτῷ. ΕῸΥ πὸ {το η8. οἵ {πὸ ἀοεα 
Γοατοα Ἰοϑύ 116 Ραγνίηρ {ΠῸ 
ΟΟΥ̓́ΡΡΘΒ πον 5Π 0.14 ὑΠΘΙΉ561ν 65 
οοπύτγεου {πὸ ἀἴθθαθθ ὈΥ ΘοηἐαρΊΟΙ. 
ΤΠ5. τγὰθ Ρουθ οῖνθα ὈγῪ {πὸ 561ο- 
᾿ἰαβὲ, Ὑπὸ ΟΌΒΘΟΥΥΟΒ: οὐκ ἠλέουν 
δὲ ἀλλήλους, ἴσως ὑπὸ τῆς συνη- 



92 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ἐν δ᾽ ἄλοχοι πολιαί τ᾿ ἔπι ματέρες 
180 ἀχτὰν παρὰ βώμιον ἄλλοϑεν ἄλλαι 

λυγρῶν πόνων ἵκτῆρες ἐπιστενάχουσιν.. 
παιὰν δὲ λάμπει στονόεσσά τε γῆρυς ὕὅμαυλος" 
ὧν ὕπερ. ὦ χρυσέα ϑύγατερ Διός. 

3 ν ’ὔ Ἅ 

ευῶπα πέμψον ἀλκαν. 

(στροφὴ γ΄.) 

180 Ζρεά τε τὸν μαλερὸν. 100 

ὃς νῦν ἄχαλκος ἀσπίδων 

[Ν. 180 δα 186 δἴὸ πηϊξβα υὐὲ Π1η84.] 

ϑείας τοῦ κακοῦ, ἢ ὑπὸ φόβου 
καὶ προρδοκίαβ τῶν ὁμοίων. 

Υ. 119. ἐν δ᾽] Οπ {μπἰ8 86 οἵ 
1πΠ6 φανουρ 566 ποΐθ οὐ ΕΠ]. 700. 

Υ. 180. ἀχτὰν παρὰ βώ- 
ἱτ0}}] ΑὐΠ6 δύ6Ρ5 οὗ 1Π86 ἃ]- 
ῥῶτ. ᾿Ακτὴ δομιθύϊπηθϑ βίρηϊῆθθ ΔῈ 

. ϑιηΐηθηθο, ἐξοχήν, ὃδ5 πὸ 568ο- 
Ἰϊωϑὺ γγ 681] Ἰηθογργοί8. ,ὅο ἴθ Θ 568}, 
ΟΠοΘρ. 718, ἀκτὴ χώματος 15 τιδοᾶ 
οὗ ἴπ6ὸ ἐὰπππ]ι5 οὗ ἃ ΒΘΡΌΪΟΝΓΤΟ. 
ἘΠΕ. 

Υ. 181. λυγρῶν π. ἴ. ἐπι- 
στενάχουσιν)] σΥοΒηΪηρ' ΟΥ̓ΘΥ͂ 
1π6 αν] ΘΟ. ὍΠΟΥ δυῖΓξσοτν. 
ΠΟΥ͂ ΡΥΔΥ ὕπο ροαβ ἴο ἀνογΐ 
ὑπ τη, ᾿Επιστενάχειν τινός. ΘΟΠΊΡ. 
Επν. ῬΠηαη, 1484: κακῶν σῶν ὅσον 
στένω, «πὰ 1". Δ. 970: Ἑλλάδος 
μάλιστ᾽ ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου 
στένω. ΟΡΒ. ἘΠ. 10τῦ: πατρὸς 
στενάχουσα. 014. 1117: κλαίειν 
τῶν Ὀρεστείων κακῶν. ΟἵὍ, Μδ.. 
8. 8608. 

ν. 182. 5.680].: παιὰν δὲ 
λάμπει" ἀντὶ τοῦ ἀκμάξει, λαμ- 
πρῶς τῇ φωνῇ λέγεται, πρὸς ἀπο- 
τροπὴν τῶν καλῶν. ὅμανυλος δὲ 
ἀντὶ τοῦ ὁμόϑρους, ὁμόφωνος, 
τοῦτο ὃὲ ὅμοιόν ἐστι τῷ [ν: ὕ.]} 
ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στε- 
ναγμάτων. Μυβακ. ΤΗΘ Ῥο!]ά- 
Ἠ655 οὗ {π15 ἤριιτο παιὰν λάμπει 
5665 βοίξζοηθα ὈΥ Ππ6 σπβίομι οἵ 
1πῸ Οτθοῖςθ Τῆι λαμπρὰ φωνὴ 15 
δ ΟΙΘΔΥ γοΐϊοο; ῬΟΙ]ῸΧχ 11. 116... 
ΡΙπίδτ ἢ Απιρίου. 8- Θ Ὁ Ῥ, 108, 

Ὠ: ὡς. δὲ εἶδεν ἐκπεπωκότα, Ἄης, 
πρὸν ἀνωλόλυξεν. 

Υ͂. 188. ὧν ὕπερ] Εοτν {1Π656, 
ΟΥ̓ ον Ὅἢη6 Ῥομποῖϊ οὐ {Π6586 
ὙΠῸ 510 ΒαΡΡΙ Ια πὐΒ αὖ 6116 8]- 
ὕδτ5 οἵ {πὸ ροα5. Ὑπὲρ 15 {ππθγ6- 
ἴογθ Πού τιϑ8α ἴῃ 15 ΘΟΠΙΏΟΏ 51ρ"- 
ὨΪΠοϑ θη. ᾿ 

γ. 18. ευῶπα ἀλκάν] 
Ἡ ΘΥπ ἃ ἢ ΔΡΟΥ ΘΟΙΡΑΥ͂ΘΒ8. Α656}), 
ΟΠΒοθριι. 487: εὔμορφον κράτος. Θη 
1Π6. ρυϑιημηϑίϊο 8} τϑϑβοη. ἕο εὐῶψ 
ἀλκα, 566 Μαύθπ. ὃ 112. ποῦ. 2, 

Υ. 180. Δρεα] Τμὲ Αποίθηἑβ 
ΒΟΥ 6α το Π6 ἀρ] θασο οὗ Μ δ 5 
ποῦ ΟἸΪΥ͂ γγ8γ85, Ὀπῦ 411 Κὶπᾶ5 οἵ 
ΟΥ5, ΘΥθ ἢ Ροβ θγοιιβ ἀἴ56 8.568, 
ὅθε ΜΌΒΡρΥ. οἢ Α]. 7006. ἘΠΕ. 

Υ. 18ὅ 544. Ἄρεα -- νωτίσα!] 
ΤΠΘ ᾿ηπηϊτῖνο πδοὰ ἔον ὅπ6 ᾿πηρο- 
τα θῖνο (568 ΤΥ ΟΥ̓ΘΘ]Κ Βγπίδχ 8 80.) 
{πη6. 50] οὐ Βοΐῃηρ' Ζεὺύς (ν. 198, 
190). ΜΝωτίξειν 15 τιΘὸοᾶ 1 {Ππ6 
ϑοῖίνο 5θη88 οὗ ΘομρΡ ΘΙ] πρ' ἴο 
ἐαγη θΦ ΟΚ. ΞορΠοοῖθ5 ΠΘΥ6 οἾν ΘΒ 
ἴο Μϑ815 [Π6 βδ1ὴη6 αὐὐγιθαΐθθ 1 ο ἢ 
Αοβοῖ. ἴῃ {πὸ Εαμηθηϊθ5. ΟΥ̓ ΘΒ. ΤῸ 
1π6 ΕΥΙ65, Φαριύου μούγονοῦ πε 
{Π6 ῬοΟΥΘΥ οὗ ἀθϑίγουιηρ' τ 18 
Ῥο] 5. 811 {Ππ6586 ρουπίοΐοιι αὶ 165. 
ὥθο. πιηθη. 826 566. 

Υ. 186. ἄχαλκος ἀσπίδων] 
ΤῊ. ΡῬΥΟΡΘΙ͂Υ 5]ρη 1 65 ὧν ἄνευ 
ἀσπίδων χαλκῶν, {πομθθ 16 Πὰ85 
{π6 β8186 τηθϑηΐηρ 88 ἄσκευον 
ἀσπίδων ἘΠ. 806. ΜδΠΥ ΘΧδΙΏΡΙ 65 
οὗ {π|5. ρ]θομδϑιη. αὖ ϑααποθα ὈΥῪ 
Μεύπ,. 8 839, 

εε 

Χ 
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φλέγει με περιβόητος ἀντιάξων. 
παλίσσυτον δράμημα νωτίσαι πάτρας 
ἄπουρον, εἴτ᾽ ἐς μέγαν. 

190 ϑάλαμον ᾿Δμφιτρίτας, 
πὴ ΘΑ͂ΔΕῚ Ἁ 3 Γ “ 

εἴτ ἐς τὸν ἀἁποξενον ορμῶν σ 

Θρήκιον κλυδωνα᾿" 
τέλει, γὰρ εἴ τι νὺξ ἀφῇ, 
τοῦτ᾽ ἐπ᾽ ἦμαρ ἔρχεται" 

Υ. 1871. 1. ΒύΘΡμ ΘΠ 5. οοπϊθοίιγοθθ περιβόατος ἴον περιβόητος, 
δα ὙΠ τϑᾶβοπ, ΤῸ {6 ὑγαρὶο ροθϑίβ ἴῃ 1)ουἹὸ ΟΠ οΥτι5885. ΘΟΙΠΠΊΟΏΪΥ 
Θμδηρθ ὑΠ6 Αἰο ἡ ἰῃπΐο α ἴῃ νοῦ οοπροππαρα τ} βοᾶν. 
βόατον, ἀντιάξω Π1πα.]} 

Υ. 88. “ράμημα. 
[Υ. 189, 190. 15 οπθ 11π6. 
ἌΘ.. 

Υ. 181. 5.680].: περιβόητος, 
περὶ ὃν ἕκαστος βοᾷ, μετα βοῆς 
καὶ οἰμωγῆς ἑπιῶν, ὡς ἐπὶ πολέ- 
μου πάλιν. ΤΗΘ ξΟΥΤΩΘΥ ᾿ηὐϑυρτο- 
ἰαύϊοη 15 Θογγθοῦ; δηα ἴμ6 561η56 
ΔΌΡΘΔΥΒ ἴο Ὀ6 ὑπᾶῦ Μδΐ.8, 
ΜὨΔΌΠΟΥ ΒΟΘΥΘΥ 6 ΙΏ8Υ 0, 
15 τϑοθῖνϑα σι {πΠ6 τηοϑύ 
γοποιηθηὺ ΠΠΟῸΥ̓πΙηρ δηά 1δἃ- 
᾿ηϑηὐαύΐοη οα δοοοπηΐ οὔ ὑπ 6 
ποσπμαθ ἵπἰπΠ1τούθα Υ Πῖπὶ 
ΠΡΟ ὑπο ΟἿ1Ζ6} 8. 

ν.189. ἄπουρον] Οὔβουνϑ {πδΐ 
Ὑ6 15 γοργὰ 15 οιηροππάθα οἵ {πὸ 
Ἰοπΐς οὔρος, ἱ. 6. ὅρος, ἃπᾷ ἀπό. 
5866 ποθ. οὐ ῬΆὮ1]. 681. 

Υ͂. 189 54. εἴτ᾽ ἐς μέγαν ϑ.. 
᾿Αμφιτρίτας] ΒΥ {π|5 1 5που]ά 

ἃ πηδογδίαπαᾷ {π6 Αὐἱαπίϊο Οοοδπῃ, 
Βοίῃ οὐ δοοοιιπῦὺ οὗ 105 πηδρηϊπαο, 
δα θϑοδιθθ ἰὉ νγὰβ ὑπ ἔαγυποβ 
ἔγου αγθθοθ οὗ ὅπ 5685 ὕπθῃ 
Κπονγῃ, δηα ΘΟμΒΘ σα ]γ Π6 Ο.6 
ἴο ψ ποῖ {π6 ΤΉΘΌδη5 ψψου]ᾶ τηοβί 
ΔΡΡτορυϊδίθιυ ἄθβῖγθ ὑπ6 Ρϑβί θη 68 
ἰο Ὀ6 τοπιογθᾶ. Οἴοοῦο ὅϑϑοιηῃ. 
ϑοῖρ. ὁ. 6: οἰτουμῖαδβο 1110, 
αποά Αδαδ πύϊοπθππηι, αποα τη - 
δσῦῦμπ -- ΔΡΡΘΙΠΔ.185.. ῬΠΘοῖ ἴῃ 
Αταῦ. ῬΠδοπομι. 20: ὠκεανὸς δὲ ἡ 
ἐκτὸς καὶ μεγάλη ϑάλασσα καλεῖ- 
ται. Μυβαξκ. ΤῊΝ 15. αατπίθ οογγθοῦ; 
ἴον Εγέαγαι ἃπᾶ οἴδιουϑ ΥΤΟΠΡΊΥ 
ΒΌΡΡοΟΒ6 ὑπεῦ μέγαν ϑαλ. ἥμφ. το- 
ἴου5 10 {ἐπ τηϑαϊίουσθηθδη 5688, 
διὰ βίηοθο ὅπ Ῥοηΐιβ ΕΣ ΧΙΉτι5 

[περι- 

Μοβὲ Μ55. μαγε δρόμημα. 
θ1πά. ] 

ὕρμων 15 Τ)οθ θυ. ] π᾿ 5 οοη͵]θοῖατγο. Μϑ55. ὅρμον. 

(Θρήκιος κλύδων) 15 διποηρ {Π|6858, 
ἢ ὑπίηκ5 {παὺ πΠ6 ΤΟ ΘΠΒ ΡΥΓΔΥ 
ὑπαὺ Μϑυβ, ἃ5 6 ροᾶ οὗ νγ81, πηδῪ 
θῸ βθηΐῦ ἰηΐο Τγαθθ, ἃ5 ἃ Ροδ:1- 
Ιθπὸθ ᾿ἰπΐο Ππ6 5868 (ἔρ᾽ μυχοὺς ἁλός 
Ριηᾶ, Ῥυίῃ. ΥἹ, 22). Βα {π6 ρδ:- 
[16165 εἶτε --- εἴτε ΘΥΣαΘΗΟΥ 5Π0Υ 
ὑπαῦ ὕνγο αἰογθηῦ ηα ἔλν αἰδύδηϊ, 
5085 πιαϑὺ 6 τηθϑηΐ. ϑὅο 5685 
ΔΥΘ ὉΠΘΥυθίοσθ πιοϑῦ ΔΡρυορυϊαίθ Υ 
τηθηὐοηθα, ἃ5 γα πον ἴο πᾶνο 
Ῥθθη οομϑιἀουθα Ὀγ. {Π|ὸ αὐτο ῖκβ ὃ5 
ὑπ Τἰπηϊ 5 οἵ πὸ Καόνῃ νον]. ΟἿ. 
νγυξοηρθο ἢ; οὐ ΡΙαίΐο ῬΠε- 
ἄοῃ ρ. 299. δαπᾶὰ Μδαί:ῃ. οἡ Επιγ. 
ΗΙΡΡ. 38. [Ὁ 15 ἃ ἔδνουιθθ δχριοβ- 
βίο θούῃ οἵ πΠ6 αἼθο κ ἀπά ],αἰϊη 
Ῥορϑῦβ ὑπᾶῦ νυμαύθυ θυ 15 ρυϊθυοῖϑ ΟΥ 
ΔΙθΟΙΩΙη8 016 οὐρηῦ ἰο Ὀ6 οαϑὺ ἴηΐο 
Π6 5688. 

Ὑ.191 54ᾳ. εἴτ᾽ ἐς -- κλύ δῶν αἹ 
ΤΠ6 Ροπίτϑ Επχίπιβ 15 τηθεπῦ, ο8]- 
164 {π6ὸ ΤὨγδοίδη 568, Ὀθόδιιδα 10 
ὙγΕ5Π65 ὑπΠ6 οοημῆηοθ οὗ Τῃγδοθ. 
ΠΟΘ ον θη ΤΓΘΙΛΘΥ 5 {πῶ ἀπόξενον 
ὅρμων, ἱ. 6. ἄξενον ὄρμων 5 τιϑϑά 
ἴῃ ὍΠ6 5816 ΤΠ ΠΠΘΥ 85 ἀψόφητος 
κωκυμάτων ϑιἃ τι ΠΥ ΟΥΠΟΥ 51121- 
αν ὁοηδύγιουοη5, πηθϑῃΐηρ' ἄνευ 
ξενίων ὅρμων. 

Υ. 193 5ᾳ. τέλει γὰρ -- ἔρ- 
χεται] Νδιι 81 αὐπἰὰ πὸχ ἀϊπ)156- 
γἰν, 14 ἀ165 ἀρρυϑαάϊιν, ΤῊ ρμροοῖ 
ΒΡΘδ ΚΒ οὗ {Π6 ἀΔΥ ἃπᾶ πἰρ] 85 οὗ 
ΔῊ ΘΏΘΙΙΥ, ὙΠῸ ἀοϑίγουϑ ἴῃ {Π|6 
τη πἷπρ ὕπο086 ὙΠῸ πὲ οβουβθᾶ 

ὃ 
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Τοῦ τὸν" ὦ πυρφόρων ἀστραπᾶν κράτη νέμων. 500 
ὦ Ζεῦ πάτερ. ὑπὸ σῷ φϑίέσον κεραυνῶ. 

(ἀντιστροφὴ γ.) 

“Δύκει᾽ ἄναξ. τά τε σὰ 
χρυσοστρόφων ἀπ᾽ ἀγκυλῶν 

900 βέλεα ϑέλοιμ᾽ ἂν ἀδάματ᾽ ἐνδατεῖσϑαι ο0ῦ 
ἀρωγὰ πρυςταχϑέντα. τάς τὲ πυρφόρους 
᾿Αρτέμιδος αἴγλας. ξὺν αἷς 
“Δύκι᾿ ὄρεα διάσσει" 
τὸν χρυσομίτραν τὲ κικλήσκω. 

Ψ,.195: ΠΟΥ Π15 νΘΥΡΒΘ. ΟΥ {π6 δῃ βίγορῃιο, οὐ θούῃ ὑοροῦΠοΥ 
τηπιϑὺ πᾶγθ 50 6 θα ΒΟΠ16. ΘΟΥΙΡΕΙΟΗ, ἴον ὑπὸ πηθίγθϑ 40 ποῖ ὩρΡΎθ6. 
[Π1πᾶ, τοιᾶβ τὸν, ὦ τᾶν πυρφόρων -- - ἀστ.] 

ΠΥ 195. 190 Ἶ ὁπ6 Ἰἴη6, Π1πα.]} 
ν..190. ᾿ΡΟΥΠΆΡΒ Ὑ6 Βῃουα τοδᾶ ἀγκυλᾶν νῖτι ΤΊ. 516 Υ [50 Ὀϊπᾶ 1 
γ. 200. ἀδάματ᾽ ννὰβ ἢγβε γοϑίουθαᾶ ὃν ἘΠΗΙ 516 νυ. Μ55, ἀδαμαστὶ. 
γι, 201. προςρταχϑέντα 5 {π6 οοη͵θοίατα οὗ Ὀῖπάον!. ΜΒ. 

προσταϑ'έντα. 

ἴῃ {πὸ πἰσιῦ, Τῇ τέλει 15. 0π6 ὑττιθ 
τοϑαϊηρ, Οὗ ὙΠῸ ΠΟΥΘΨΘΥ Γ ΠαΥΘ 
βοῖὴρ ἀοπθέ, 1 τηϑὺ ἤαγο ὕΠ6 5ϑηη6 
5ἰ σι οι ἴοι δὃ5 τελέως. ἘρΡῚ ἐπθ 
τι56. οὔ ἐπὶ Βο]οπρίηρ [0 {Π6 γϑΥῸ 
ἔρχεται, ΘΟΠΊΡ. ΤΎΔΟΒ. 129. 

Ὗ 2 196. ΟΠ ο1].: τόν" ἀντὶ τοῦ 

ὃν. τὸν μαραντιχὸν Ἄρξα κεραύ- 
νώσον, ὦ Ζεῦ. 

Υ. 198. Λύκει᾽ ἄναξ] ΑροΙ]ο, 
{π6 Ανϑυῦθυ 15 πΒΈΦ]}]Κ ᾿πγοϊτοα πη- 

ζ ον Ὁπ15 {1Π0|16, ΟἿ, ΑΘΒΟΠΥ]. Οϑθρι. 
. ΤῊ, 193. σα, ΒΙοιηῇ. καὶ σὺ, 4υ- 

κει ἄναξ, λύκειος γενοῦ στρατῷ 
δαΐω. ὅορὶι. ΕἸ. 040, ὁ, 1979. 
ΕΣ 45 Πρ 15 βϑια ἴο ἤδᾶυδ ἐοΥΠΊΘΥΪΥ 
ΘΧΡΟΙ]6α {Π6 νγοϊνοϑ ΡΥ ΒΙΘῚ δι- 
ΟΥγΟΠ τῦῶ5 1ηρϑίθα, 50 π 15. ΒΘ 6 
᾿πΡ]οτθα ἴο Θχρϑὶ {πὸ ρϑβθ!θποο- 
βϑατίηρ αοιίγ. 
γ5. 1. 

Υ. 199. ἀγκυλῶν] Οπβίοιη [Νὰ 5 
ΔΡΡΙΙΘΑ ὑπ15 γον το ΠΘΔΥΪΥ ΘΥ̓ΘΥΥ 

ἤν Ἰπᾶ οἵ οοντᾶ, 85 ἴο 58}1ρ5᾽ ΟΘΌ]65 
ἴθ Ἐπ τ. ΤρΡ᾿. 1. 1419.; 5Ποο δ υἹηρ'5 
ἴῃ ἩΘΡΥΟΙ, ν. ἀγκύλας: {Π6 γοκο 
Ὁν ΒΟ Πποιιη5. ἀῖθ ὁΟπΡ] 64 ἴῃ 
ῬΟΙΙΙΧ Υ. 8 04. Τὸ ποῖ ἀδηοῦθϑ 
1π6 Ῥον-ϑίγηρ, ἴον ΑΡΟΙ]Ο ΡΟΥΘ 8 
θονν, πού 8 ἀαγί. Μῦυϑ56Ε. 

θα ποίθ οἡ ἢἰ.. 

Υ. 900. ἐνδατεῖσϑαι] ΤΠδ 
Ξ6Π01. οἡ γ5. 198 ΥΙΡΉΕΙΣ θυ ίβ: 
βουλοίμην δὲ καὶ τὰ σὰ βέλη, ὦ 
Ἄπολλον, τὰ ἀδάμαστα καταμερί- 
ξεσϑ'αι εἰς αὐτόν, καὶ τὰς λαμ- 
πάδας ᾿Δρτέμιδος. ᾿Ἐνδατεῖσϑαι 
τητιδῦ δύ θηῦΥ 6 ἐΚκθὴ ἴῃ πὸ 
56 η856 οἵ δ πα Σ 1 1 ρ᾽. ΟὐτηρᾶΥΘ Ἠοι. 
ΤΙ. ἐΕὶ 58: ἐννῆμαρ μὲν αὖ στρα- 
τὸν ὥχετο κῆλα ἅ)εοῖο. 

γ΄. 301.5ᾳ. τάς τὲ πυρφ. Ἅρτ. 
αἴγλας] ὅ686 ρδηποῖι οἡ Ὁ Δ]- 
11τὰ. ἢς τη. Ἰοῖβῆ 1 
Θοαά655 15. τϑρυθϑοηΐθα ἔσο 8 
ἀποϊοηῦ οοἱῃ γαῖ ἃ Τοτοῖ ἴῃ οδὸἢ 
παπᾶ, 516 15. ἀθβου θα ε8 διπύ-.- 
ρους ἀνέχουσα λαμπάδας ἴῃ ΑΥὶ- 
ΒύοΡἢ. δῃ, 1406. 
Τύυϑοπίη. 210, 

γ. 908. Δὐκιἷ ὄρεα διᾷάσσει 

Μυβαξ. ΟΥ 

Χ 

ὙμΘγ6 πο. 

Πῖδηδ 15 5814 ἴο 8 ΠΟΥ Τατοιιρῖι ἃ 
{π6 πιοιιηὐϑη5 οἵ Τινοῖα, Ὀθοϑῖιβα 
5.6 νγὰϑβ ὈΥ͂ 501ὴ6 Βπιρροβϑα ἴο πᾶν 
Ῥθθη Ῥοῖπ ἴῃ Τιγοῖδ. 

ν. 304. χρυσομέίτραν)] 516 15 
8150 ἀθ βου θα "γ Ττιοῖδη: μέτρα 
--- ἀναδεδεμένος τὴν κόμην, ἴῃ 
416]. {ον 15 οὐ πη οη18, Υ Ο].1. Ρ. 247.. 
8.5. 0611 45. ἴῃ Προςλαλέᾳ, 0]. 1Π| 
ρ. Τό. Μύυϑβακ. 
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200 τὰᾶςδ΄᾽ ἐπωνυμον γᾶς. 
» ’ ὅρος 

οἰνῶπα Βάκχον εὔϊον. 
“Μαινάδων ὁμόστολον. 
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210 

πελασϑῆναι φλέγοντ᾽ ἀγλαῶπι 
210 πεύχᾳ ᾽πὶ τὸν ἀπότιμον ἐν ϑεοῖς ϑεόν. 21 

ΟΥ̓ΔΙΓΓΟΈῈΈΣ, 

Αἰτεῖς᾽ ἃ δ᾽ αἰτεῖς. τἄμ᾽ ἐὰν ϑέλῃς ἔπη 
κλύων δέχεσϑαι τῇ νόσῳ ϑ᾽ ὑπηρετεῖν. 
ἀλκὴν λάβοις ἂν κἀνακούφισιν κακῶν᾽ 
ἁγὼ ξένος μὲν τοῦ λόγου τοῦὐδ᾽ ἐξερῶ. πη ν 

510 ξένος δὲ τοῦ πραχϑέντος᾽ οὐ γὰρ ἂν μακρὰν 550 
ἴχνευον αὐτός. μὴ οὐκ ἔχων τι σύμβολον. 
νῦν δ᾽. ὕστερος γὰρ αὐτὸς εἰς ἀστοὺς τελῶ. 

Ύ. 909. 66 τοπιυκβ ὁπ γ8. 19ῦ. 
--- ἀγλαῶπι ἘἘΞ} 

[Υ. 3106. αὐτὸ Θιπάον ] 

[Πἰη4. πελασϑῆναι φλέγοντ᾽ 

Υ. 2917. 1 πᾶν υυϊζίθη αὐτὸς ὁ {Π|Η6 κἀν οηϊν οὗ νο ΜΚ, 

Υ. 20ῦ. ΓΤ ΥΙΟΙ τι: 
γᾶς" ἦτοι Θηβαῖον" 
γὰρ ὁ “ιόνυσος. 

ν. 207. 80. «αἴδ8ο ἴῃ πὸ Απτ]ροπο 
ΔΊΠ6 οἴοσῖιθ δηὐγθαῦϑ ΒΑΘΟΝα5. ἴο 
ποοῖὴθ ποὺ ὡἷομα, μαΐ ξὺν Θυιάσι 
προςπόλοις. Μυϑβαπ. Ὁμυύστολονϊ ἰϑ 
ΙΡΉ Ὁ Θχρ]αῖπθα ἴῃ ΠῚ 9]. ὃμο- 
δίέαιτον, συνόύμιλον, συνοδοιπόρον, 
Οὐ πὸ οϑηϊνα οονουηθα Ὀγ {Π0 
«α]δοῦίνγο, 566 Μὰ θΠ. 8 979., Β οϑὺ 
8 101--109. 

Υ..210. 59110].: ἐπὶ τὸν ἀπὸό- 
Ἀν αν ἀπότιμον ϑιεὸν λέγει τὸν 
λοιμόν, τὸν μὴ μετέχοντα τῆς τι- 
μῆς τῶν ϑεῶν" ϑεῶν γὰρ ἔστι τὸ 
εὐεργετεῖν τοὺς ἀνϑρώπους. 

γ..911--918. αἰτεῖς" ἃ δ᾽ 
κακῶν} Ψ|Θ Ἰαπρτιαρθ 15. βιυι ι ο 
ἴο ρορύϊοαὶ βύγ!ο, θτῦ 6Π|6 5656 15 
{Ππ|5: γοῖ 451Κ ἃ τοιηϑᾶν «ὡπά 
ΑἸ] αὐϊοη Οἵ {ππῸ56 ου1]5, 
πα γοῖι 5881] ονίεϊη νῆδΐ 
Υοῖ 8451, 1 γοῦ νν11}}] γθορϑῖνο 
ΤΥ νοτάθ νι οαὐδοπύϊοη, 
δα αἰὰ τὴῷ ἴπ ἀγουῦϊ πρ' ὑΠ|8 
Ρϑβδύϊ!θηοο. Οὐ, ποίθ οὰ ῬΒΙοΟΙ. 
1.299. .Ὁὕ 

Ὑ-.912: ΌΤΙ, ὑπηρετεῖν" 
ἐπαρκεῖν καὶ συμπράττειν. 

» “ 
τὰς δ ἐπ. 
ἐκ Θηβῶν 

Υ. 2314 54. ξένος μὲν -- πρα- 
χϑέντος) 'Τ656 νογᾶβ τὸ υἱ σἩ ΥῪ 
οΧρίαϊπθα Ὁ. {Π| ΒΟ! ΟΠ αβῦ οα ΥΒ. 
211: οὐκ ἀκηκοὼς πρότερον περὶ 
τοῦ φόνον τοῦ Λαΐου, οὐδὲ μὴν 
καϑ' ὃν χρόνον ἐπράχϑη ὁ φόνος 
παρών. ἕένος ἴ5 Ἰοϊποα υυἱδν 6116 
ϑϑηϊνο, θθοδτῖι86 10 5ΒΙρῺ 1165 θ᾽ Ο - 
γϑπ δ. Οἵ, 

Υ. 91 5ᾳ. οὐ γὰρ ἂν μακρὰν 
-- σύμβολον] ΤΠ6 ρϑνίίοϊ οὐ 
τητιδὺ Ὀ6 οοπβύσιοα ἴῃ οοη πη οὐΐοη 
γ ἢ μακράν: αὐτός Ὀοΐπρ δααὶ- 
γαϊοπῦ ἴο 51πη6 ν οθ 8, αἰνποῦΐ 
ΥΟΙΙ αϑϑιϑθύθποο. ΤῊΘ 86η86 οἵ, 
1π6 Ῥαθϑαρ ἰδ: [1ὉῸ7 πΏΪ6551 πα΄ 
Ὀθθὴ ἱρηούδηῦ οὗ ὑπ6 ΠΟ]6 πιδῦ- 

. ἕθγ, 1 95Που1α πού πᾶν ᾿ην ϑυραίθα 
16. Ἰοηρ πυιδῃμοτῦ αἰβοοΥυ ουΠρ' 50Π16 
ουτάθμοθ, 1, 6. 1 5μῃοι!α βοοὴ Ππᾶγθ 
ἴουπ οἰθᾶν ουϊάθηθθ ούϑὴ υγιῦ ποτ 
ΣΟαΥ ἀβδβύδποθ ΟἿ {Ππ| 6 ἴι86. οἵ μὴ 
οὐ 566 Εχοιγϑ. Π. μακρὰν ἐχνεύ- 
δὲν 15 τιϑοα τῇ ὑπ6 ϑϑῖηθ ΠΊ ΠΘῚ ἃ 5 
11.129. . μακρὰν λέγειν, 8ηα ΤΎΔΟΙΙ, 
817: χαὶ γὰρ οὐδ᾽ ἀνιστόρουν μα- 
πρᾶν. 

ν, 211 54. νῦν δ᾽ ὕστερος 
γὰρ αὐτὸς εἰς ἀστοὺς τελῶ] 
Οραϊριιθ βᾶγϑ: Ραῦ Ὀοσδῖιβ6 1 

8: 
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80 ΣΟΦΟΚΛΒΟΥΣ 

ὑμῖν προφωνῶ πᾶσι Καδμείοις τάδε" 
ὅςτις ποϑ᾽ ὑμῶν Μάϊον τὸν Μαβδάκου 

220 χάτοιδεν ἀνδρὸς ἐκ τίνος διώλετο, 220 

τοῦτον κελεύω πάντα σημαίνειν ἐμοί" 
3 Ν "- 2 ’, 2 ς Ἅ 

κεί μὲν φοβεῖται. τοὐπίκλημ᾽ ὑπεξελὼν 
αὐτὸς καϑ' αὑτοῦ, πείσεται γὰρ ἄλλο μὲν 
ἀστεργὲς οὐδὲν. γῆς δ᾽ ἄπεισιν ἀβλαβής. 

220 εἰ δ᾽ αὖ τις ἄλλον οἶδεν ἢ ̓ ξ ἄλλης χερὸς 280 

τὸν αὐτόχειρα. μὴ σιωπάτω᾽ τὸ γὰρ 
κέρδος τελῶ ᾽γὼ. χὴ χάρις προςκείσεται. 
εἰ δ᾽ αὖ σιωπήσεσϑε. καί τις ἢ φίλου. 

ΤῊΘ Θομ 0 Ταϑαϊηρ' 15 ἀστός [88 80 Πιπά.!, Ραῤ [Ποὺ ψπὸ ἀοίομα 
{π15, ποῖτΠοΥ πον {πὸ τηθϑηϊηρ' οὗ εἰς στοὺς ᾿χελεῖν, ΠΟΥ πηδογδίδπα 
0Π6 56η86 οἵ πΠ6 Ῥαβϑᾶρα. 

Υ. 228. 
βἰθδᾶ οὗ ἐξ, διὰ χερὸς “ἢ Νονο ἴον χϑονός. 

Ι πᾶν τυιτύθῃ ἢ ̓ξ ἴτοιῃ γδαν 1 Π 116 γ᾽ 5. οοπ͵θούπτο, ἴη- 
ΤῊΘ Δοϑαγαϊν οἵ {π᾿ 

Θομπηοη γα ϊηρ᾽ νν}}} θ6 ονυϊάθηῦ [0 ΔΗΥ Οη6 ὙΠῸ ΘΟ 51 ΑΘΥΒ αὐ θη Ἶν 9 1 
{π6 οοπηθούϊοη οὗ {πΠ6 ρᾶβδδρθ. 

ἃ 1 ἃ ΠΟΥ ΟἸ1Ζ6Πη, 5850 ὑπδΐ 
Ι δὴ 1655 ΦὀΡ16 [0 ΚπΠΟΝ {86 
Ρδυθισα]Υ5 οἵ ὑπαῦ τὰ γα Υ 
Ὑ ὨΙΟΝ νγῶϑ5 οομμ πη οα 6 ἴοτο 
Ι οὔθ ὑμβδη γοὰ ΨπΠππὸὺ 8406 
οἰδίσοηβ θούη (Καδμεῖζοι), 
Ι ὈΣ1ᾶ γοὺὰ ἄο {π6886 ὑδμίηρ8, 
ὙΠΟ. Μ{111 ργοθιγο γοῖ 8ἢ 
Ομ οὗ γοῦν {γοῦθ]65, 11 γοῦ 
αὐτοπᾷ ἴο ψμαΐ 1 58γ. ΕἸπι5- 
1Ἰθγ ΤΊ ΟΥ δανν, {Ππ|ῶὖ νγϑ τηιϑὺ υΥΥἹῦθ 
αὐτὸς ἴοΣ ἀστός. ΕῸΥ ποθ εἰς 
ἀστοὺς τελῶ οδηποῦ τθϑη ΒΗ 
τῃϊηρ᾽ 6158 πῶ 1 δπὶ γϑοϊκοπϑᾶ 
Διο ΩΡ ὑπ ΟἰδΊΖ6η8, 1 πδᾶνθ 
βθοοπθ ἃ οἰδίΖθη (οἴ. Ρ Δ 580 
Τι6χ. 6. 5. ν. ἡ. 8, }.), ἀστὸς νψοιυ]ά 
ΘΙ ἀΘ ΠΥ 6 δη δΌϑαγα δααϊοῃ; 
ὙγΠ116 αὐτὸς 15 ΡὈΙΔΙΗΪΥ τοαπῖγοα 
ἰο ρΡοϊπῦ οαὖὐ {πθ αἰδύιηοίίοη θ6- 
ἔνθ Οβαϊραβ δηα {Π6 ΘΠ οΥδ, 85 
15 ουἱδοπῦ ἔγοιη ὑμῖν ρΙδοθᾶ αὖ {π6 
Ομ ποοιηθηῦ οὐ π6 ΟΠ] Πρ, 
γοῦβθο: θοοδῦσϑθο 7 πη 86 1 δτὰ 
ἃ ον οΟἰὐίσοη, 1 Ια γοι ΠΟ 
ΔΥΘ οΟἰὐίσθηβ ΟΥ 10 ὑ815 
1. πα, οἷο. 
ὙΟ 221. 5 6[10].: 

τὰ πραχϑέντα. 
Υ͂. 222 5β6ᾳ. κε μὲν φοβεῖται 

-- ἀβλαβὴς] Απά 1 πὸ ἔθετγϑ 

πᾶάντα᾽ πᾶντα 

[Πϊπᾷ. ἐξ ἄλλης χϑονός.] 

(δ6. ὑμῶν τις πάντα σημαίνειν 
ἐμοῦ Ὁπὸ αοουδδύϊου οἵ τὰ ῦ- 
ον, Ἰοῦ ἴῃ τοίηονο Ὠἰπη56 1} 
ΟΥ̓ ΔΔἸΚ6 ΠΠΙΡΕύ ρυϊνδύου δπά 
5ὺ ἴο. ἃ ογτοῖρη ΙΔ; ΤΟΥ πῸ 
5.811 κυ ον ἢ0 ΟΥ̓ΠΘΥ τη15- 
ΟΙἐθ ἢ, 1. 6. 18 ΦΥ͂ Οη68 ΔιΠΟΠηρ᾽ γοῖι 
15. ρα ]Πῦν, πα ἔθδυϑ ἴο οου δ 55 Π15 
σα], Ἰοῦ, ἢ τϑηονο ἡ Π6η δοσι- 
568 [0 ἩΠΟΙΠΟΥ οοπηῦχυ, δηᾶ {Ππ6γ6- 
ῬΥ Θϑθ6ϑρ6 ὅπ ρϑηδν, ἔον δίο. Απᾶ 
ὨΘΑΥ͂Υ ἴο {π|5 οἴδοι Μδθμῖδο 
ἢγϑῦ οχρ]ϑϊηθᾶ ὑπὸ ρᾶβϑβαᾶρθ," ἔατ- 
0Ππ61 γϑυηδυςῖηρ ὑπαΐ, ὧ5 ὉΠ6 ΟὙΘ 6 κ5 ἃ 
ῬΙδοθ {Π6 οδϑιι58)] δηπηίίαὐΐοηβ θ6- 
ἕοτϑ {Ππ6 ὑπίηρϑ [Ὁ 10} {Π6 σδ156 
18. σἼνΘηΩ, 50. ΒΟΡΠΟΟΙΘ5 Ρ]Θ 065 {Π| 
νον 5. πείσεται γὰρ οἷο. ἢγϑῦ, δπᾶ 
ὕπο δἀἀ45 ψμδῦ που] μῶν ΘῸΠΘ 
Βϑίοσγθ, σμδηρίηρ ὕπ6 οομβύγποῦ 
580 85 ἤο τᾶ κα ἰὉ ἀδρεῃᾶ ὌΡΟΗ, 
δηἃ ορροβϑθᾶ τὸ πΠ6 οδιι58] 56ῃ- 
ἴθποθ. Οὗ, αγϑιημ. ρὺ. 8 616, Ρ. 
1242. 

Υ. 228. ὄλλον --- ἡ ̓ξ ἄλλης 
χερός] ΝοΥθ δρῦν αποίθβ 'π- 
γὶρ. ΤρΡΒΙρ᾿ ΑἸ]. 1164: ἀπώλεσέν 
σ᾽ .ὦ τέχνον, ὁ φυτεύσας πατὴρ 
αὐτὸς κτανὼν, οὐκ ἄλλος, οὐδ᾽ 
ἄλλῃ χερί. 

γ΄ 228 5αᾳ. ἢ φίλου δείσας] 



χ 
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δείσας ἀπώσει τοὔπος ἢ χαὐτοῦ τόδε. 
280 ἀκ τῶνδε δράσο). ταῦτα χρὴ κλύειν ἐμοῦ. 

», 3 -»Ὕ -"Ὕ [χὰ ᾿ -" 

τὸν ἄνδρ᾽ ἀπαυδῶ τοῦτον. ὅοτις ἐστί, γῆς 
29ῦ 

τῆςδ᾽, ἧς ἐγὼ κράτη τε καὶ ϑρόνους νέμω, 
ιήτ᾿ ἐςδέχεσϑαι μήτε προρφωνεῖν τινά, 
μήτ᾽ ἐν ϑεῶν εὐχαῖσι μήτε ϑύμασιν 

2890 κοινὸν ποιεῖσθαι. μήτε χέρνιβας νέμειν᾽ 240 

ὠϑεῖν δ᾽ ἀπ᾿ οἴκων πάντας. ὡς μιάσματος 
Ὁ δἰ δ΄ κἂν ς πρν ν ΡῈ 

τοῦδ ημὶν οντος, ὡς τὸ Πυϑίικον ϑεοῦ 

μαντεῖον ἐξέφηνεν ἀρτίως ἐμοί. 
ἐγὼ μὲν οὖν τοιόςδε τῷ τε δαίμονι 

240 τῷ τ᾽ ἀνδρὶ τῷ ϑανόντι σύμμαχος πέλω. 240 

Υ. 229. - ἀπώσει 15 ἰσμεν γϑϑίουϑα ἔγοη βοιηθ ΜΌΝ. θγ ΒΤ π ΟΚ. 
ΤΠ τοϑί αν ἀπώσῃ. 

ΤῊ ρορῦ πὲβ ἤϑύθ Ἰοϊπθᾷ δείσας 
ὙΥΣ6]} {π6 θην (Ὑ Β1ῸΝ 1 ἄἀο ποῖ 
γΘΘΟΠ]θοῦ οΡϑθυνίηρ ἴῃ ΟΥΠΘΥ ττῖ- 
[6715)},0. Ὀθοδῖιθ Ὁ 15. τιϑοᾶ ἴῃ {πΠ6 
56η86 οὗ ὑπ νον κήδεσθαι; δἀπᾶ 
ΨΘΥΌΒ οὗ β.0 ἢ. βιρ:Ποδ ΟΠ τιΒΈ Ὁ} ΠΥ 
ἴδαῖκο ἃ σοηϊνο. ΟἿ, Μοῦ. 8 848. 
ΤῊ6 οοπδύνιοίίοη οὗ {πΠ6 γψϑὺ5 
δακρύειν, ἄγασϑαι, στυγεῖν αὐτὰ 

᾿ΟὕΠΘΥΒ, ὙΠ πο Με... 8 868. 

ΩΝ ὌΨΨ0ΨΠ ΡΟΝ 

ΘΟΙΏΡΔΙΘ5. ὑΠ15 Ρῃγα86, 5 αἰ ΠΥ θηΐ. 

Υ.399. ἀπώσει τούπος] ΝοΡ- 
6 οῖβ {Π18 ΤΥ ΟΥ̓ΘΥ, ἱ. 6. 4065 
ποῦ ροϊηΐ οἵῦ {πὸ Δαΐποῦ οὗ {Ππ0 
466, 

Υ. 980, ἐκ τῶνδε] Μετὰ ταῦ- 
τα, ἀΘ πο, ρΡοβῦθδ. ὅδ Μοῦ}. 
8 ὅ714. 

Υ. 281 544ᾳ. ὅ59110].: τὸν ἄν δ ρ᾽ 
ἀπαυδῶ" πολὺν ἔλεον ἐργάξεται 
ὁ λόγος, ὅτι κατηγορεῖ, ἑαυτοῦ 
ἀγνοῶν. πρότερον δὲ τὰ φιλᾶν- 
ϑρωπα εἰρηκὼς, τελευταῖα ἐπη- 
ψνεγχε τὰ σηληρότερα. ΤἼΠ6 ψογ 5 
τηιϑὺ θ6 οοῃδύντιρα {Ππ|5: ἀπαυδῶ 

᾿ μήτ᾽ ἐςδέχεσϑαί τινα τῆςδε γῆς 
- τὸν ἄνδρα τοῦτον. Οἷι {Π|6 τι86 
οἵ {π6 ᾿ἱπῆηϊῖνο 1} Π6 ρδυίϊο]6 
(ἢ αἴϊου σϑυθ5 οὗ ἔου ἱ ἀἀϊπῃρ οἷο. 
866. Μεαύῃ. ἃ; ὅ84. ποί. 4. 

Υ. 281-- 938, γῆς τῆς δ᾽ -- ἐς- 
δέχεσϑαι] ὙΠ δθηϊίνο γῆς 
τῆςδε ἀορθηᾶβ οῃ τινὰ, δπᾷ ἔγοιηῃ 

{πὸ ννοτᾶβ ὠϑεῖν ἀπ᾽ οἴκων, “ΠΟ 
ἔΉ]]ονν ΒΟΥ ΦΥΟΥ ννΘ τη δ τιη- 
ἀουβίδηα ἐς οἴκους εἴξου ἐςδέχε- 
σθαι. ΕοΥ {Π6 ρῆγαβϑα γῆς τῆςδέ 
τινὰ 0.06 ΘΧΘΙΉΡΙΘ, ΑἹ. 1118, ν1}} 
Βα!ῆσο: εἰ δέ τις στρατοῦ βίᾳ σ᾽ 
ἀποσπάσειε τοῦδε τοῦ νελχροῦ. 
Ι μᾶγ πὸ ἀοιπθύὺ {πουθίογθ Ὀυΐ 
{πῶ Οθαίριιθ ΠοΥΘ 5.5. ὕΠ|6 58110 
{πϊηρ' ἃ5. ἴῃ ν8. 817 δα. (790, 91.) 
ὃν μὴ ξένων ἔξεστι μηδ᾽ ἀστῶν 
τινα δόμοις δέχεσϑαι, μηδὲ προς- 
φωνεῖν τινα, ὠϑεῖν δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων. 

ν. 986. κοινὸν ποιεῖσϑ' αι] 
5οοίπτῃ ἃ ἀ ἢ 1 6.6. ΜύυΒ6Ε. κοι- 
νὸς ἴθ Βογθ θαπίγαϊθηῦ ἐο κοινω- 
γνός. 

1014. ΤῊ τυθεηΐ Πρ' οἵ [Π8 ρΡῇγ856 
χέρνιβας νέμειν 15. ΒΠονγη ὈῪ ἐπ 
ΓΟ] ον ηρ' Ρδ5886)8 οὐ ΑΘ Θ ἢ 8. Θ118, 
1. ΙΧ. ν.409: ἔστι δὲ χέρνεψ ὕδωρ, 
εἰς ὃ ἀπέβαπτον δαλὸν εκ τοῦ βω- 
μοῦ λαμβάνοντες, ἐφ᾽ οὗ τὴν ὃν- 
σίαν ἐπετέλουν" καὶ τούτῳ περιῤ- 
δαίνοντες τοὺς παρόντας ἥγνιζον. 
ΒΕ. Εὐξατας τοῦουβ ἴο Υ οἱ ἢ οἡ 
Τιορίϊη. Ρ. 816. ΑΘ 5 ἢ Υ].. ΟΠ οΘρη. 
288. δᾶ Ἐππν. Οὐ. 888. 

γ. 986. ὠθεῖν δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων] 
Ὁπᾶογβίαμα κελεύω, ὙΒΊΟΙ 15. ἴτη- 
ΡΙΠ6α ἴῃ ἀπαυδῶ. Οἵ. Μεύ(ῃ. 
8 684, 8. 

Ὗ. 999... 5. ΘΒΟῚ.: ,“δαέμονι" τῷῶγ 
ταῦτα μαντευσαμένῳ ᾿ἡπόλλωνι. 



Ὁ 8 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

, Ἁ ᾿ γι: “ 

χατξύυχομαι δὲ τὸν δεδρακότ΄, εἴτε τις 
δὲ Ἃ ’ » ᾿, , 

εἷς ὧν λεληϑεν εἴτε πλειόνῶν μέτα. 

κακὸν κακῶς νιν ἄμορον ἐχτρῖψαι βίον. 
3 ’ 2 “" 2 ’, 

ἔπευχομαι δ΄. οἴκοισιν εἰ ξυνέστιος 

24 ἐν τοῖς ἐμοῖς γένοιτ᾽ ἐμοῦ συνειδότος. 200 

παϑεῖν ἅπερ τοῖςδ᾽ ἀρτίως ἠρασάμην. 
ὑμῖν δὲ ταῦτα πάντ᾽ ἐπισκήπτω τελεῖν 
ὑπέρ τ᾽ ἐμαυτοῦ τοῦ ϑεοῦ τε τῆςδέ τε 
γῆς. ὧδ᾽ ἀκάρπως κἀϑέως ἐφϑαρμένης. 

200 οὐδ᾽ εἰ γὰρ ἣν τὸ πρᾶγμα μὴ ϑεήλατον. ᾿ 900 

ἀκάϑαρτον ὑμᾶς εἰκὸς ἣν οὕτως ἑᾶν. 
ἀνδρός γ᾽ ἀρίστου βασιλέως τ᾽ ὁλωλότος, 

ἀλλ᾽ ἐξερευνᾶν᾽ νῦν δ᾽ ἐπεὶ κυρῶ τ᾽ ἐγὼ 
ἔχων μὲν ἀρχὰς. ἃς ἐκεῖνος εἶχε πρίν. 

ν. 282. 
γ; .359. ἐπεὶ κυρῶ τ ἐγώ. 

βασιλέως ὁλωλότος, ΜΝ. 

ΤῊΙΒ. 15 Βαγίοη 5 »ςοπθούαγο, 
ΜΕ, ἐπικυρῶ τ᾽ ἐγώ. Βτιποῖκ οἀϊοᾶ;: νῦν δέ γ᾽ ἐπικυῤῶ τ᾽ ἐγώ. 

Μ ἀτ88. εἴτε τις εἷς] Οη {π6 
ΡΒα56 σὸς εἷς 506. Μδίύ(η. 8 487. 

Υ. 348. τὸν δεδρακότα -- 
500. Μαυ  Α72.- 1008 

. 344 56ᾳᾳ. ἐπεύχομαι δ᾽ -- 
παϑεῖν)] Βα 1 ΡΥΔΥ ὑμαύ, 1 
ὑπ 6 ΠΥ ἀθΥΘΥ 6 1 ΠΥ ΠΟΙ56 
γ1  πὶν ΚποΟΝ]Θαρθ, 1 ἢ ΔΥ 
561 50 ΘΥ 0ῃη6 βδὴδ ρι- 
ΠΙΒΗΙηΘη ἃ5. 1 πᾶνϑ ἱπνοϊοᾶ 
ΠΡΟΠ Π 6868 ΡΘΥΒΟΙΒ. Κ.9}0].: 
ἀγνοῶν ἐπαρᾶται ἑαυτῷ, εἰ σύν- 
οιὃξ τὸν φονέα. διὸ καὶ περι- 
παϑέστερος γίνεται ὁ λόγος. 

Υ. 348. ὑπέρ τ᾽ ἐμαυτοῦ] Οπἡ 
{π6 οοἸΠοοδύϊζοη οὗ {πθ ρϑυῦῖο]6 τὲ 
8606 ποία δ Οδά. (Ὁ. 88. ΤΗΘ 
Ῥοβί(οη οὗ τῆςδέ τε εὖ ὑπ ομᾷ 
οἵ ἃ γϑῖβθ, δηῃά ὈΘΙΟΏΡΊΏρ; ἴο ὃ 
ποῦ γῆς ἴῃ η6 ποχῦ 15 ποῦ ᾿π076 
ομ͵θούϊο πα 16. ὑπδῃ ἐπαῦ οὗ ἃ ργθ- 
Ροβιθοη ἴῃ ἃ ΒΙ ΠΏ ΠΔΥ Βἰθπδύϊοη ἴῃ 
ΘΟΠ ἢ ΠΟ 10 ὦ πο ἴῃ ὑπΠ6 [0]- 
Ἰονίηρ᾽ ΥΘΥ56, οὗ ὙΠ ]Οὴ 1 Πᾶν δ6- 
ἀποοά ΘΧΘΔΙΏΡ]65 δὖ ῬΒΠοοῦ, 188, 

ΡΣ 949, ἀκαρπως κἀϑ'έως 
ἐφϑ. ὅο ΕἸ 1181: ὦ σῶμ᾽ ἀτί- 
μως κἀϑέως ἐφθαρμένον. 

Υ. 2ῦ0 5ᾳ. οὐδ᾽ εἰ γὰρ οἰο.} 

ΤΠΘ 5686 15 ῃΐθ: ἴον Ὁ γῶβποῦ 
τρηῦ ἔοΥ γοὺ ἰο Ιθᾶνθ {Ππ|15 
γον’ πποχρίε θα, οδὐϑη 
ὑποῦρ ἐμ ροᾶ πεοᾷ ποί οἵ- 
ἀογϑα 1 ὅο ΡῈ ἱπνοβύυϊρδίοᾶ, 
ΒῸΣ ὃδ5 1Ὁ ἔγθαπθηῦΥ πὰ ρρθη5 ὑπὸ 
ΒΟΙῚ6 Ὑγογα ρου! ηἰο ὅῸ ἔγγο Π161- 
ῬΘΥ5 οἵ ἃ βθῃίθῃοθ, 15 ἴο 6 ππᾶου- 
βΒύοοα ἴῃ 0η6 5686 1 ἐπδῦ Το] θοΥ 
ἴῃ ὙΠΙΘῊ 10 15 μ]δοθά, δηᾶ ἴπ δη- 
ΟΥΠΘΥ ἴῃ {πᾶῦ 1 ὙΏΪῚΟῊ 1 15 ἴο 6 
ΒΌΡΡΙΙΘΑ (866. οη ΕἸ. 72. θᾶ ὁ 
γ5. 286 ΔΡον 6), 80 ποῖὸ τὸ πρᾶγμα 
)οἰποᾶ σὰ ϑεήλατον 5ιρη 105 
1η 6 1ηγοϑυϊραύϊοη οὗ {ΠῸ ΤῊ ΤΥ - 
ἋοΥ, θυ ΥΠΘη τοουγο ἰοὸ ἀχά- 
ϑαρτον ἐὰν τὶ 5161 65 πο πππῦ- 
ἄρν' 156]. Οπ εἰκὸς ἦν γν]δοοᾶ 
νι πουῦΐ ἂν 566 Μδίτῃ. δ᾽ ὅ08. ποῖο 
2, Βοϑύ 8 120. ποίθ 2. 

Υ. 2ῦὅ8. ἐπεὶ κυρῶ τ᾽ ἐγὼ 
ἔχων οἴθ,1 Π6 δροᾶοβὶβ ὉΠ] ον 5 
ἴῃ γ5. 2ὅ9., {Ππ6 οοπϑδύτχιούΐοη θοΐηρ' 
ἸοΟ56]γΥ ξοὐπιϑᾶ, ἴῃ 0Π15 βθῆβθ: θπύ 
Ὀθοδι58 1 πο Πο] ἃ {πΠ6 Ρον - 
ΘΥ ΜΒΙΟΝ Ππ6 πο] Ῥοΐοσαο, 
ὑΠΘΥΘοΟΥΘ 1 11] ΟΘΔΥΤΥ ἡ ἸΒ8 
ΔΙΕΔΙΥ ἃ 5 1 ΤΟΥ ΠΥ ΟὟπ ἔὰ - 
ὉΠ 9γΎ. ΤΠ ῬΔΡ ΟΪΟ τὲ ΔΏΒΥΘΙΒ ἰο 
τὲ εαἴϊον κοινῶν ἴῃ γϑ. 286. 

---. 

᾿. ὦ 

νΥ 

ἃ 



Υ. 258. ὅ.6}0]. τη 1 η.: ὁμόσπο- 
ρον" εἰς ἣν ἔσπειρε καὶ ἐκεῖνος 
καὶ ἐγώ. 
Υ, 200 5α. κοινῶν τὲ παΐέδων 

κοίν᾽ ἂν οἴο.} ΤῊΘ 5658 15 {Π15: 
“ἀπῇ Βοοδιθθ,, 1 π 586 Ρδ8- 
σοίξοη Ομ] άγθη, 3.8 5Ππ0π|4 
ΡΟ55655 ἃ ΘΟΙΠΙΠΙΟῺ [ΔΙΗ1]Υ. 
Τὸν κοινῶν παίδων κοινὼ 15 ἃ ΡΙθο- 

ὲ παβίϊο οχρυθββίοη ἴον χοινοὶ παῖ- 
ΝΠ δερὶ' Οὐ Μεύιπ. 8 442,4. Νονε 
ἔ ΘΟμΙΡΆΤῸ8. Ἐπινῖρ. Απάγοιπ, 104. τὸ 

κείνης δυςτυχεῖ παίδων πέρι. 
Υ. 908. νῦν δ᾽ ἐς -- ἡ τύχη] 

πεᾶ θθθὴ Βυροι θύοι ΠΥ βίαίθα 1η 
ὁ Πρ. ρυθοθαϊηρ, 80 ἐπαῦ {Π|6 56η88 

15: Βα δη 6Υ1] ἔοσίππο θ6161] 
μΐτη, 850 ὑπαῦ πο α1α ποῦ θδρού 
μα] ἄνθη. ὅ0 ἴῃ ΑἹ. 1067., φαιοίοα 
"γ νξαναι: κεὶ μὴ ϑεῶν τις 
τήνδε πεῖραν ἔσβεσεν, ἡμεῖς μὲν 
ἂν τήνδ᾽ ἣν δδ᾽ εἴληχεν. τύχην 
ϑανόντες ἂν προὐκείμεϑ" αἰσχίστῳ 
μόρῳ, οὗτος δ᾽ ἂν ἔξη᾽ νῦν 
ἐνήλλαξεν ϑεὸς τὴν τοῦδ᾽ ὕβριν 
πρὸς μῆλα καὶ ποίμνας πεσεῖν. 
ὥθθ 480 τνν ποῖθ οὐ Οδϑᾶ. Ο. 209. 
ΜιβΡΎ. ΔΡΟΥ ΘΟΠΙΡΔΙῸ5. ὙΠ] {115 
ΡΆΒ5δ 6) Απερ.. 1848: τὰ τ᾽ ἐπὶ 
Ἀρατί μοι πότμος δυςκόμιστος εἷς- 
ἥλατο. 

ΤΟΥ͂. 909. ἂν 8᾽ ὧν] ᾿ἀντὶ τούτων. 
Ὲ: Μετ. 8 480,.ὁ. Β΄910].: 
τοιαῦται ἔννοιαι, οὐκ ἔχονται ἯΣ 
τοῦ σεμνοῦ, κινητικαὶ δέ εἰσι τοῦ 
ϑεάτρου. αἷς καὶ πλεονάξει Εὐρι- 
πίδῆς" ὁ δὲ Σοφοκλῆς πρὸς βραχὺ 
μὲν αὐτῶν ἄπτεται πρὸς τὸ κινῆ- 
σαι τὸ ϑέατρον. 

γῆ: 29 54. τά δ᾽ ὡςπερεὶ τούὐύ- 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 

"15 νΘΥ5 6 ΘΧΡΥΘ5565 4 ΘΠΗΙΓΘΙΥ τ Πα ῦ. 

δ ἔχων δὲ λέχτρα καὶ γυναῖχ ὁμόσπορον. 260 
κοινῶν τὲ παίδων κοίν᾽ ἄν, εἰ κείνῳ γένος 
(ἡ ᾿᾽δυςτύχησεν., ἣν ἂν ἐκπεφυκότα᾽ 
νῦν δ᾽ ἐς τὸ κείνου κρᾶτ᾽ ἐνήλαϑ'᾽ ἡ τύχη. 
ἀνϑ᾽ ὧν ἐγὼ τάδ᾽ ὡςπερεὶ τοὐμοῦ πατρὸς 

900 ὑπερμαχοῦμαι. κἀπὶ πάντ᾽ ἀφίξομαι 
ξητῶν τὸν αὐτόχειρα τοῦ φόνου λαβεῖν, 
τῷ Δαβδακείῳ παιδὶ Πολυδώρου τε καὶ 
τοῦ πρόσϑε Κάδμου τοῦ πάλαι τ᾽ ᾿“γήνορος" 
καὶ ταῦτα τοῖς μὴ δρῶσιν εὔχομαι ϑεοὺς 

200 

μοῦ --ὀ ὑπερμαχοῦμαι}) 18 
15. δὴ ΘΧΘΡΙ6 οὗ ἃ ὀοΟΙΠη0η. πηο6 
οὗ βρϑϑκίηρ' διηοηρ' ἴῃΠ6 ΟὙΘΘΚΒ, 
ὙΠῸ ΤὙΘαΠΘΗΔΙΥ 101 ἃ ῬΓΌΠΟΙΙη. Οἱ 
δ α]θούνο ἴῃ Ὁπ6 ϑοοπβείίγο οδ80 
ὨΘιύθυ Ὁ νου5 οἵ νϑυῖοῦ5 Κἰπα 5 
50 δ 5 ἴο παῖ 1ὖ το θυ τὸ ὑπὸ 51}0- 
βύδηθινα πούϊοῃ οοπίδιπμθα ἴῃ {πὸ 
ΥΘΥΡ, ὙΠ ΥΠΙΘ ἢ 10 15 οϊηθά. Ταῦὺῦ- 
τὰ ὑπερμαάχεσϑαί τινος 15. ἐπογο- 
ἴογϑ ἃ Δ γον θα ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη ἴον 
ταύτην τὴν μάχην μάχεσθαι ὑπέρ 
τινος. ὅ0 Α].1940: σὺ ταῦτ ; Ὀδυοσ- 
σεῦ, τοῦδ᾽ ὑ υπερμαχεῖς ἐμοί. Ηοπῖ. 
1. α, 251: τάδε πάντα μαρναμέ- 
ψνοιν. Α 51π1|80 οοηδύγι οι οὐ- 
ΟπΥ 5. ὈΘΙΟΝ δὺ ν8. 1521. (1808.) 
πῶς ἔτλης τοιαῦτα σὰς ὄψεις μα- 

ρᾶναι, 1. 6. πῶς ἔτλης τοιοῦτον 
μαρασμὸν σῶν ὀμμάτων ποιῆσαι: 
(ΟΡ δΥΘ 4180 ποῖΐθ οἱ ν8. ὅθ0. ἀπ 
{Π6 ὙΘΙΉΣΥ ΚΒ. ἴῃ ΠΥ τουΐθνν οὗ 1,ο- 
ῬΘοΙκ᾽ 5 δαϊθοη οἵ ὑπ6 Αἴωχ, ρΡ. 860. 
ἐς Ἰ οϑ ΟΥτί στ 85.104. πούς Υ,. 

Υ. 200. κἀπὶ πάντ᾽ ἀφέξο- 
ὠαι} ὅ86 ποίϑ οἡ ΡῃηΠ]οοί. 257. 

γ.202. τῷ “αβδακείῳ παιδί] 
Τῷ τοῦ Παβδάκου παιδί. 1 πᾶν 
γα ΚΘ ομ {π15 Θοπϑέγιι θυ. ἢ 
ΙΏΥ ποῖθ οἡ ΑἹ]. 184. Βτ πη οἷς ὁΡ- 
5ΘΙΥΘ5. ὑπ Ἐπιδύδυ ππι5. μὰ 5. ὑνῖθθ 
τιι504. ῳ ἐΠ15 οχεμρ]6 το 1Ππ|π5ὑγαίθ 51- 

αἵ τῖ1ὰν οοπδύγποομβ ἴῃ Ἡιηθυ; 1]. 
β, δ4. [ρ. 112, 28. (180, 47.) Νε- 
στορέῃ παρὰ νηὶ Πυλοιγενέος βα- 
σιλῆος. ἁπα 85} 141, [ν. 6001... 84: 
(4568, 2.}] ἐν. δέ τὲ ΤὈργείη κε- 
φαλὴ δεινοῖο πελώρου. 

Υ, 264. ταῦτα τοῖς μὴ δρῶ- 
σιν] ὙΠΟΥ γιὸ οἴἱῦ ὅᾧ0 Ὧἀο 
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Θρθῆ  ΕΦΉ, Ἑ 3 “Ὁ - ω ’ ΄ 9 ὴτ αρότον αυτοιὺς γῆς ανιξγναι τινα. 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

270 
᾿ 2 -» “-»»- 3 Ἁ - ’ μήτ οὐν γυναικῶν παῖδας. ἀλλὰ τῷ πότμῳ 
-" - μὌ Ἱ »“»φ9 2 ’ὕ Ε τῷ νυν φϑερεῖσϑαι. κᾶτι τοῦδ᾽ ἐχϑίέονι. 

ὑμῖν δὲ τοῖς ἄλλοισι Καδμείοις. ὅσοις 
τάδ᾽ ἔστ᾽ ἀρέσκονθ᾽, ἥ τε σύμμαχος Ζίκη 

210 χοἐί πάντες εὖ ξυνεῖεν εἰραεὶ ϑεοί. 270 

ΧΘΡΟΙΣ: 

ὥςπερ μ᾽ ἀραῖον ἔλαβες, ὧδ᾽, ἄναξ, ἐρῶ. 
οὔτ᾽ ἔχτανον γὰρ, οὔτε τὸν κτανόντ᾽ ἔχω 
δεῖξαι. τὸ δὲ ξήτημα τοῦ πέμψαντος ἦν 
Φοίβου τόδ᾽ εἰπεῖν. ὅςτις εἴργασταί ποτε. 

ΟΥΑΊΥΤΓΟΎΥΣ. 

210 δίκαι᾽ ἔλεξας. ἀλλ᾽ ἀναγκάσαι ϑεοὺς 
ἃν μὴ ϑέλωσιν οὐδ᾽ ἂν εἷς δύναιτ᾽ ἀνήρ. 

Υ. 206. γῆς 15 {π6 οοπ͵θοΐατα οὗ Μυβρνανθ. Μϑβ. γῆν. ᾿ 

Δ 15, νἱζΖ, ἐο. ροΐήν ὁπὲ ΟΥ 
ΒΘΘΙΟΘΝ ἔΟΥ {Π6 τηπγ ἄρύϑυ, ὟΥὙ6 
ΤΥ ΘΟΠΊΡΘΙΘ ἃ Β17Ή1|8Υ ΒΡΘΘΟΙ οἵ 
Οδμθγδθ5 ἴῃ Ἠθτοᾶ. 1Π| 6ὅ: καὶ 
ταῦτα μὲν ποιεῦσι ὑμῖν γῆ τε καρ- 
πὸν ἐχφέροι, καὶ γυναῖκές τε καὶ 
ποῖμναι τέμτοιεν, ἐοῦσι ἐς τὸν 
ἀπανταὰ χρόνον ᾿ἠφρενν οὐφε μή 
ἀνασωσαμένοισι δὲ τὴν ἀρχὴν 
ἘΣ μαι ἀνάδαν τὴς ὐδα ὑπ ν 
τέα τούτοισι ἀρέομαι ὑμῖν γενέ- 
σϑαι. 

Υ. 206454ᾳ. εὔχομαι ϑεοὺς -- 
γυναικῶν παῖδας 1Ργῶν [86 
Βοαρὑπαῦ ΠΘΥ νὙ11] πον οῖ 8]- 
Ιον μ8 Βαυνϑϑβῦ ἔο βρυΐῃρ ΟΣ 
ὑπ θη ἔνγομη) {η6 δασὺ, ΠΟΥ͂ 
ΟὨΣΠ]άγθη ἴο 6 Ρούἢ ΤΟΙ 
{πο ἷν νγῖνοϑβ. πε. Οπ αὐτοῖς 
ΤΘρθαίθα αὔξου δρῶσιν 566 Μα ἢ. 
8. 412, 1. ἃ.) πᾷ οῃ μήτε --- μήτ᾽ 
ουν 8 02. --- ἘῸΣ {Π6 561}56 οὗ {Π6 
Ῥᾶβϑϑαρθ Ππ6 ΘοΙηηθιία οΥΒ ΘΟΠη- 
ΡῬᾶγθ Αϑϑοβίη. ἴῃ Οἐοϑῖρη. ὃ 111, 
Ρ., ὅ9 64. Βέορῃ.: καὶ ἐπεύχεται 
αὐτοῖς μὴτὲ γῆν καρποὺς φέρειν, 
μητὲ γυναῖκας τέκνα τίχτειν γο- 
νεῦσιν ἐοικότα, ἀλλὰ τέρατα, μήτε 
βοσκήματα κατὰ φύσιν γονὰς ποι- 
εἴσϑιαι, ἧτταν δὲ αὐτοῖς εἶναι πο- 
λέμου καὶ δικῶν καὶ ἀγορῶν, καὶ 
ἐξώλεις εἶναι καὶ αὐτοὺς καὶ οἱ- 
κίας καὶ γένος τὸ ἐκείνων, 

Υ. 206 5ᾳ. τῷ πότμῳ τῷ νῦν] 
ΤῈ ργθϑϑηῦ οδ] πη ύν, ἱ, 6. 
1η8 Ρϑβθ]!θηθθ. Οἱ {π6 ἱπῆπίίνο 
ἑαύατο φϑ'ερεῖσϑαι αἴξον εὔχομαι 
5686 Μαδύη. 8 ὅθ06, ΥἹ. [ὁπ ἐΠππ8 9. 

280 

ἔαῦ. τη1 4 4]6 τπιϑε ἃ ρα ΒΒΊν ΙΥ ΘΟΙΏρΑΙΘ Ἅ 
ΤΥ αὐ 6 1. αὐϑηημι. 8 114. ἀηηοί. 1. 
Πο51.] 

ν. 269 5ᾳ. ἤ τε σύμμαχος 
ΖΦ έκη] ἱ. 6. ἥ τε Ζίκη σύμμαχος 
εἴη. Οβοῦνθ ἴῃ ἐπθ ποχΐ ψυϑῦβθ 
{Π6 ΡΠ γ886 εὖ ξυνεῖναί τινι, ὃο ἔα - 
νΟΌΥ ΦΗΥ͂ ΟΠ6, Β51Π|}18 7 0 ὙΠ] 0 ἢ 
18 εὺ διδόναι, Ὀ61ον ν8.1081 (1053). 

Υ͂. 271, ὥςπερ μ᾽ ἀραῖον 
ἔλαβες] Ἐππίανμτπβ Ρ. 2809, 
14. τϑδᾶβ: ὥςπερ μ᾽ ἀραῖον εἷλες, 
ὉΠ ΘΧρΙαἴηΒ ἰὃ: ὥρπερ μὲ εἷλες 
διὰ τῆς ἀρᾶς. Βκ. ΤῊΘ 5Β6η86 ἴδ: 
δἃ5 γοὰ πᾶνβ ἔογοθα 1ὴηὴ6 ὉΥ͂ 
ὙΟΌΤ ΟΌΥΒΘΒ Ο ΒΡΘΔΚ; 50 Μψἱ1}]} 
1 5ρ68 1. 

Υ. 218 --ῶἴά, τὸ δὲ ξήτημα 
-- ποτὲ] Τὴ ΟΠοναβ βαγβ: Βαϊ 
1Π 6 ἱπνοϑύϊρσδίϊοη ψγἃὰ5 ὅδ 
θυαβίη 655 οὗ Πίη ψῃπῸὺ ρῶν 
πΠ6 ΘΏΒΥ ΘΙ (τοῦ πέμψαντορ), 
ΝΖ. ῬΏΟΘΡα 5, δηα δ6 οπρῆῤ 
ἴο θῶ πο ροιρθύγα θα ὑπὲβ 
ΤΥ αὶ 61. 

Υ, 310, οὐδ᾽ ἂν εἷς δύναιτ᾽ 
ἀν ἡ ΟἹ Η ΘΥ 8 ἢ Ὦ ΘΟΙΏΡΔΓΘ5 ΤΆΔΟΝ. 



Η 

Ἢ 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ ΤΎΡΑΝΧΟΣ. ό,, 

ΧΟΡΟΣ. 

τὰ δεύτερ᾽ ἐκ τῶνδ᾽ ἂν λέγοιμ᾽, ἅ μοι δοκεῖ. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 
Ε] Ξ »͵7, 3 

εἰ καὶ τρίτ ἐστί, μὴ παρῇς τὸ μὴ οὐ φράσαι. 

ἜΕΡΕ 

ἄνακτ᾽ ἄνακτι ταῦϑ'᾽ ὁρῶντ᾽ ἐπίσταμαι 

280 μάλιστα Φοίβῳ Τειρεσίαν. παρ᾽ οὐ τις ἂν 28ῦ 
σκοπῶν τάδ᾽, ὦναξ. ἐκμάϑοι σαφέστατα. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐν ἀργοῖς οὐδὲ τοῦτ᾽ ἐπραξάμην. 
ἔπεμψα γάρ. Κρέοντος εἰπόντος. διπλοῦς 
πομπούς᾽ πάλαι δὲ μὴ παρὼν ϑαυμαάξεται. 

ΧΟΡΟΣ 

280 καὶ μὴν τά γ᾽ ἄλλα κωφὰ καὶ παλαί᾽ ἔπη. 200 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

τὰ ποῖα ταῦτα; πάντα γὰρ σκοπῶ λόγον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑανεῖν ἐλέχϑη πρός τινῶν ὁδοιπόρων. 

γεὺ 9307. 
Ὀ1πηαονἕ.} 

1072: καὶ τόδ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἷς ποτὲ 
τόνδ᾽ ἄνδρα φαίη προςϑ' ἰδεῖν 
δεδρακότα. 

Υ. 211. ἐκ τῶνδε] 80 ΔΡρονθ 
γ8. 280: ἀκ τῶνδε δράσω. 

γ. 218. μὴ παρῇς τὸ μὴ οὐ 
ἐλ νῶν Οὔ, Μεύ. 8 ὅ84. πού. 
Ὑδνα 
Ν. 219 84ᾳ. ὅ'9 ο]. γὙϑ6.: τὸν 

᾿πόλλωνα καὶ τὸν Τειρεσίαν λέγει 
᾿ αΨΟΑΆΤΟα᾽ τὸν μὲν ὡς φύσει ἀνάσ- 
σοντα, τὸν δὲ Τειρεσίαν ὡς ὑπὸ 
τῶν ἀνϑρώπων οὕτω τιμώμενον 
διὰ τὸ κράτος τῆς μαντικῆς. 

Υ. 281. σκοπῶν] 61. ξητῶν, 
ἐρευνῶν. δια δὖν. 291, σπωπῶ, 
ἐξετάξω. Βεαυκοκ. 

Υ. 282. ἐν ἀργοῖς] Οδτο- 
10 551γ; οὗ, Μδύθῃ. 8 ὅτ7, --- Οἡ 

ἘΠΙΒΙΘΥ δοπ͵θοξιτοβ ἁμοί, [ὑΒ]0 ἢ 15 δἀορίεα ὈΥῪ 

΄ 

ἐπραξάμην φΡαὰῦ ἔον ἔπραξα 566 
1014, 8. 496, ἴ. 

Υ. 288. 56980].: κανταῦϑα τὸ 
κηδεμονικὸν τοῦ ἤϑους διετήρη- 
σεν" τὸ μὲν οὖν διπλοῦς “πομποὺς 
τῆς σπουδῆς ἐστι τεκμήριον" τὸ 
δὲ Κρέοντος εἰπόντος πιϑα- 
νὸν εἰς τὰ ἑξῆς [518. 38ὅ πα. ὅδὅ, » 
ἵνα ἡ ὑπόνοια αὐτοῦ πίστιν ἔχοι, 
τὸ πεπεισμένον ὑπὸ τοῦ Κρέοντος 
“τὸν Τειρεσίαν μαντεύεσθαι κατὰ 
τοῦ Οἰδίποδος τὰ ψευδῆ. 

Ν, 284. μὴ παρὼν ϑαυμάξε- } 
ται] ἷ, 6. μὴ παρεῖναι αὐτὸν ϑαυ- 
μάξω. ΟἹ. ΜαύθΝ. 8 ὅδ. Ρ. 1092. 

Υ. 286. κωφὰ καὶ παλαί 
ἔπη ] Οπ {πὸ πογᾶ κωφὸς 5686 Οο- 
ΤΑΥ͂ ὁπ. ἨρΙοά, Ὑ. 11. Ρ. 152 .5α. 
δια οὐ παλαιὸς 566 Βοῃ! {2 οἢ 
Αφβοιῃ. Ῥύοιῃ. 817. ἘΠΕ. 



ΠΝ τ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

᾿ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
ἤκουσα κἀγώ" τὸν δ᾽ ἰδόντ᾽ οὐδεὶς ὁρᾷ᾽ 

ΧΟΡΟΣ 

ἀλλ᾽ εἴ τι μὲν δὴ δείματος τρέφει μέρος. 
200 τὰς σὰς ἀκούων οὐ μενεῖ, τοιάς δ᾽ ἀράς. 200 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

ᾧ μή ᾽στι δρῶντι τάρβος. οὐδ᾽ ἔπος φοβεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὐξελέγξων αὐτὸν ἔστιν οἵδε γὰρ 
τὸν ϑεῖον ἤδη μάντιν ὧδ᾽ ἄγουσιν . ᾧ 
τἀληϑὲς ἐμπέφυκεν ἀνθρώπων μόνῳ. 

ΘΟΥΔΊΙΠΟΥΣ 

20ῦ ὦ πάντα νωμῶν Τειρεσία. διδακτά τὲ 800 

[Υ. 288, τὸν δὲ δρῶντ᾽ Ὀϊπα.] 
ν. 289. τρέφειν 15 ΤΩΥ̓ Οὐ οοπ]θοίαγο. ψα]1ρ. δείματος γ᾽ ἔχει. 

Ῥαῦ {πὸ νδυΐουβ γθϑαϊηρθ οὗ ὑπὸ ΜΚ, 5ῃονν ὑπδΐ ΟΡΠΟΟ]Ὸ5 οοπ]α ποῦ 
πᾶν τυ θη {Ππτ5., ΠΠΟΥΘΟΥΘΙ ὑΠ6 τι580 οὗ {Π6 Ργεῖο]ο γὲ νοιἹὰ Β6 
ογθῖρῃ [0 ὕΠ|6 86η80 οὗ {πὸ ράββᾶρο. [δειμάτων ἔχει μέρος, Τ1πη8.} 

δΔη οὐ παλαιὸς 5686 Βομίι τ οἡ 
Δθβοῖι. Ῥσύόοιῃ, 17. ἔπε. 

Ὑ.988. τὸν δ᾽ ἰδόντ᾽ οὐδεὶς 
ὁρᾷ] ΑἸΜΠΙοαρῚ 10 γγου]α αὖ ἢγδὲ 
βἰρἢν ἀρρθῶν ὑπαὶ ἴοΡ τὸν δ᾽ ἰδόντ᾽ 
νγα 5Ποια υυυῖϊίο τὸν δὲ δρῶντ᾽ (οἴ, 
Λπΐ, 319.), οα ἀοοοπηύ οἵ νι μαῦ [0]- 
Ιονγϑ, γϑῦ ὑπ ΘΟ ΠΠΟῚ γϑϑαϊηρ' 15 
ρδυ θοῦ οογγθοῦ, ΕΟΥ 1 15 πα πΧ8] 
ἔου Οφάϊριιβ ἤο βᾶΥ: ψ δῶν 8]1] 
Ὠϑᾶατα πηδύὺ τορονῦ, ναυύ 18 
ΔαΠΟΥ 15 ποῦ Κηον ἢ, 1. 6. ἢ6 
ὙΠῸ τυ 6556 4 {Ππ6 Ἰηὰγου οὗ 1,8- 
ἴτι5) δα γγ}0 οοὐ]Ἱὰ Ὁ]οηΘ. 1 ΟΥὴ 
τι5 ἃ5 0 ὙὙ110Ὸ Θοιμηπμηὑ θα 10, 15. 0 
ὙὙΠΘΥῸ ἴο 6 566η. 

Υ. 289, τρέφει] ΥἱΖ. πὸ ταὰῦ- 
ἀοΥοΥ οἵ Τ,αῖ8, ὙΠῸ τηϊρηῦ 6 δ85- 
ὁοΥ δΙ ηΘα ἔγοτη {Π|6 ῬΘΥΒΟῚ ὙΠῸ υγῖὶῦ- 
ΠΘ5504 ΤΠ6 ἀ66ά. ΕῸΣ πὸ τι86 οὗ 
π0 ΥΟΥ τρέφειν οἵ. ΤΎΔΟΙ. 28: 
ἀεί τιν᾽ ἐκ φόβου φόβον τρέφω, 
ἃ Π4 ΤΥ ποίρ ὁ Απΐ. 884. 

Υ. 200. τὰς σὰς ἀκούων οἴα.} 
Ἠδ᾽ 111 ποὺ δον 1ὖ (ἢ. 6,89 
Ὑ111] ΒΘ οοηθ πῖ5 ΟὟ ἢ ἃ ὁ ΟἿ 587), 
ΠΘη Π6 ὮΘΔΥΒ ΥΟΌῸΤ ἢπηρτὸ- 
ΟΔΌΙΟΙ 5, Μένειν 15. τιϑϑᾶ θΠτι8 

ἴῃ ῬΆΠΙΟοΙ. 811: οὐ γάρ, ποτ᾽ ̓ ὦ 
παῖ, τοῦτ᾽ ἂν ἐξηύχησ᾽ ἐγὼ, τσλὴ- 
ναί σ᾽ ἐλεινῶς ὧδε Ἵ πήματα 
μεῖναι. 

γ. 291. δρώντὰὴ τἄρβος) Οἡ 
{Ππ6 ῬΦΥΒΟΙΡ]6. 566 ἡνία, 8 δδῦ. 
ποῦ, 2. 

Ὗ, 02; οὐξελέγξων αὐτὸν 
ἔστιν οὐο.] 1. 6. ἔστι τις, ὃς αὐ- 
τὸν ἐξελέγξει, 1 ἱ, 6. φανεῦθοινι τὸν 
ϑεῖον μάντιν λέγω, καὶ ἤδη ἐξε- 
"λέγξει᾽ ἀρτίως γὰρ ὧδε ἄγεται. 
γγὸ ΠηΔΥ ΘΟΙΏΡΑΓΘ, ῬμΙΠ]οοῦ. 1241 56. 
ἔστιν τις, ἔστιν, ὃς σὲ κωλύσει τὸ 
δρᾷν. ΝΕ. τί φής: τίς ἔσται μ᾽ οὐ- 
πικωλύσων τάδε; Οἱ {π6 τϑάβοι 
ἴου ΟΡ ΟΟΙΟ 5 ᾿ηἰχοσποίηρ ΤΊ οϑ᾽δ 5 
οὴ ὅπ βαρ, 1 ΙΔΥ Του ὑπο δὕιι- 
ἀοηΐ [0 βοὴ6. ΟὈβθυν 05 1 ΤῊ 
{Ποὺ πηρδϑύϊ οΙκο σπιπὶ 16 0 6ν- 
Βούζϑθῃη δὰ8 ἄθὴ Ὠουΐβοθ 6 
ἴῃ 4851, αὐθῖπὶβ 6 οἷο. (ΟὙἸπηπλδ 
1855) Ρ. 178 544. 

Υ.294. τἀληϑὲς]} Ἢ ἀλήϑεια. 
566 οὐ Ῥμι]οοῦ, 88. 

Υ. 29ὅ. ὅ6801.: ὦ πάντα νω- 
μῶν: ἀντὶ τοῦ κρίνων ἕκαστα καὶ 
ἐξετάξων. ἐπαινεῖ δὲ τὸν μᾶντιν, 
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ἄῤῥητά τ᾽ οὐρανιά τε καὶ χϑονοστιβῆ, 
πόλιν μέν. εἰ καὶ μὴ βλέπεις. φρονεῖς δ᾽ ὅμως 
οἵᾳ νόσῳ σύνεστιν᾽ ἧς σὲ προστάτην 
σωτῆρά τ᾽, ὦναξ. μοῦνον ἐξευρίσκομεν. 

500 Φοῖβος γάρ. εἴ τι μὴ κλύεις τῶν ἀγγέλων, 808 
πέμψασιν ἡμῖν ἀντέπεμψεν ἔκλυσιν 
μόνην ἂν ἐλϑεῖν τοῦδε τοῦ νοσήματος 
εἰ τοὺς κτανόντας" “Μάϊον μαϑόντες εὖ 
κτείναιμεν, ἢ γῆς φυγάδας ἐχπεμψαίμεϑα. 

80ῦ σὺ δ᾽ οὖν φϑονήσας μήτ᾽ ἀπ᾽ οἰωνὼν φάτιν, 810 
ἐνήτ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλην μαντικῆς ἔχεις ὁδὸν, 
ῥῦσαι σεαυτὸν καὶ πύλιν. ῥῦσαι δ᾽ ἐμὲ, 
ῥῦσαι δὲ πᾶν μίασμα τοῦ τεϑνηχότος. 
ἐν σοὶ γὰρ ἐσμέν" ἄνδρα δ᾽ ὠφελεῖν ἀφ᾽ ὧν 

510 ἔχοι τε καὶ δύναιτο κάλλιστος πόνων. θ1ῦ 

ΡΝ ἡ 00, 

πάντων αὐτῷ ἢ περιτιϑεὶς ἐ ἐμπειρίαν 
ϑείων τε καὶ ἀνθρωπίνων, τοὺς 
ἐκείνουλόγους οὐκ ; ἀναμένων, ὅπερ 
δηλωτικόν ἐστι τῆς σπουδῆς. Β- 
51465 ΟὔΠΟΥ Ραβθαρ 5 ΜΌΒΟΥΔΥΘ Θ0ΠῚ- 
Ῥᾶγ65. ΑΘΒ0}γ}. δορί, ὁ. ΤῈ, 24: 
μάντις, οἰωνῶν βοτήρ, ἐν ὠσὶ νω- 
μῶν καὶ φρεσὶν πυρὸς δίχα χρη- 
στηρίους ὄρνιϑιας ἀψευδεῖ τέχνῃ. 

Υ. 297. φρον εἴς δ᾽ ὅμως] Οὗ 
{π6 Ῥαυίϊο]θ5 δὲ ὅμως ὑδπι5 Ἰοϊποά 
1 πᾶν δἀδιορα βούθυδ] ΘΧΔΠΙΡ]Ὸ5 
δῦ Αηΐ. 284. 

Υ. 298. οἵᾳ νόσῳ σύνεστιν) 
1Ππᾶον τ παι ἃ ὁδΙαμῖν 1 
ΤῸ Οα 5. ὅ66 ποῦθ οἡ {Π15 ῬΉΥαΒ6 
δῦ Ῥμιηοοῖ. 266. 

γ Υ. 299. μοῦνον} 1 πᾶν οχ- 
ΡΙαιηθα αὖ Οοᾶ. Ο. 926 {πῸ ᾿ΙΟΘ 568 
ῬγΥ ὙΠῸ ΘΟΡΠΟΟΙΘΒ. πιϑᾶθ τι86 οἵ 
115 Ἰοηΐο ἴὈΥπ|, ὙΠ1Ὸ ἢ 15. ἐουπᾶ 
ΠΟΙΟΥ͂ ἴῃ ΑΘΒΟΠΥ] 8. ΠΟΥ͂ Ἐαττρι- 

“65, Οπ {πθ6 τι88 οὗ π6 νϑὺν ἐξευ- 
ρέσμειν 566 πούθ οἡ ΤΎδοΝ. 1167 56. 

Υ. 800. κλύεις} ἀκήκοας, ὅ66 
οὐ Ῥμι]οοῦ. 259. πα Νοδὺ 8 116 
δηποῦ, ὃ. Ομ εἴ τι μή 566 ποθ οἡ 
γ85. 124 56. 

γ.801. πέμψασιν ἡμῖν ἀντ- 
ἐπεμψεν]., Οἱ, 149: Φοῖβος δ᾽ 

εἴ τι 18. ὅπ οοπ]θοίαγο οὗ δία ρῃ, γὰυ]ρ. εἰ καί, 

ὃ πέμψας τάςδε μαντξέας, δα 2 
(219): τοῦ πέμψαντος ἣν ΤΑΣ ΘΝ 
Πέμπειν 15 Βοιηθ η 685 τιβϑα θγ ὅ5ο- 
ῬΠΟΟΙΘ5 ἰο τθϑῃ 0 β56η4 γΡογ- 
ΒΟ ΒΒ. ὑσ. ΟΠ ΒὉ1 δ ΟΥΔΟ]6 

ὁ (Χομβορα. Ουτορ. ὙΠ, 3, 18: πέμπω 
περὶ παίδων), Βομηθύϊτηοβ 0 5656 
ὑπο Ὀ8ΔῸΙ. νι} ὉΠ ΔΉΒΘΥ, 

Υ, 806. ὁδόν] Μοίποᾶ, τη 8} - 
ΠΘΥ, 366 δῦογνο νυν. 67 πολλὰς δ᾽ 
ὁδοὺς ἐλϑόντα φροντίδος πλάνοις. 

Υ. 808. πᾶν μέασμα τοῦ τε- 
ϑινηκότος] δ πηϑϑη8 81] τηδύθουβ 
ΓΘἔουυϊηρ 0 ὅπ6 τπηπιυθυ οὗ Τ,αἴτι5 
ΘΠ ὀΟηΒΘα θη ν ποραϊηρ οχρίδ- 
ἰΐοπ. Ηπαμ. ΕῸΣ ὑπὸ φθηλθνο 560 
Μεαύτῃ. 8 842. 

γ. 809. ἐν σοὶ γὰρ ἐσμέν] 
Νε ἀοροπᾶ οἱ {π 86., 1. 6. ὁ 
βοοὺν ἀορθπᾶβ. ὁ {π66. Οἵ, Οφα. 
Ο, 347. ἐν ὑμῖν κείμεϑα. Ἐπ. 
ΑἸΟ, 219: ἐν σοὶ δ᾽ ἐσμὲν καὶ ξὴν 
καὶ μή. ΟἿ, Μεαύύμ. 8 ὅτ7. 

γ.80954ᾳ. ἄνδρα δ᾽ -- πόνων! 
10 15. Ῥ]δῖπ ἔγουη {Π6 νθΥῪ ΘΟ] οΟἃ- 
[ἴον οὗ ὑπὸ νου {πὸ ἄνδρα 15 
ποῦ π6 οὐ͵ήθοῦ, θαί Πη6 5] οῦ οἵ 
ὑπ Ρᾶβ5 88, 80 {πῶ} 6Π6 5650 185 
6118: ἐσθλοῦ γὰρ ἀνδρὸς πόνος 
κάλλιστος ἂν εἴη, ὠφελεῖν ἀφ᾽ 
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ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

φεῦ φεῦ" φρονεῖν ὡς δεινόν. ἔνϑα μὴ τέλη 
λύῃ φρονοῦντι. 
εἰδὼς διώλεσ᾽" 

ταῦτα γὰρ καλὼς ἐγὼ 
2 ᾿ Ἵ Ὡς πρνΣ 

οὐ γὰρ ἂν δεῦρ᾽ ἱκόμην. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὡς ἄϑυμος εἰςελήλυϑας; 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

510 ἄφες μ᾽ ἐς οἴκουρ᾽ ῥᾷστα γὰρ τὸ σόν τε σὺ 320 

κἀγὼ διοίσω τοὐμόν. ἣν ἐμοὶ πέίϑῃ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
ἑν 3 ἊΥ ΒΩ Ἁ ͵ 

οὔτ΄ ἔννομ᾽ εἶπας οὔτε προςφιλὲς πόλει 
“φ.7 Ω 2." ΄ 3 2 » ῇ 

τῇδ. ἡ σ ἔϑρεψε. τηνδ ἀποστερῶν φατιν. 

ΤΤΡΕ ΣΕΛ 

ὁρῶ γὰρ οὐδὲ σοὶ τὸ σὸν φώνημ᾽ ἰὸν 
820 πρὸς καιρόν᾽ ὡς οὖν μηδ᾽ ἐγὼ ταὐτὸν πάϑω. 820 

Υ. 812.1 πᾶν δἀδορίεα λύῃ 
Τιωϑῦ, 

ἔγτοιη [π6ὸ θοϑὲ Μ55. διᾶ 1π6 βοδο- 
ἔοΥ ϑοΡρΠΟΟ]65 οὔνθη ρδοθθ πΠ6 οοηϊπηοίΐνα δου στο] αὔῦϊνθ Ρ͵Ὸ- 

ΠΟΙη5 ϑηα αν ουῦ5, δηα ΘΟΩΒΘαΌΘΗΟΥ δὐξου {πΠ6 οοπ αἰ 0 η 81] ρϑυῦϊο16. 
γα]ρ. λύει. [50 8150 Πϊπᾶ,]} 

ΓΥ 914. τί, δ᾽ ἔστιν; ὡς --- ας’ Ὠϊπᾷ.] 
[Ὁ 519. οὔτε Ῥιπᾶ ἢ ὅρῳ 
[Υ. 820. πρὸς καιρὸν ὀρϑῶς μήτ᾽ Ὀϊπά.] 

ὧν ἔχοι τε καὶ δύναιτο. Οπ ἔπε 
βρη! ποαίίοη οὐ {πΠ6 βαρδβίδηϊινο 
ἄνδρα 566 ἸῺΥ ποίθ ὁπ ΑἹ. ὅ12., 
ὁ ἔπ νον ὠφελεῖν Ραΐ ΜΠ πους 
ἃ 0886) ΘΟΙΏΡ. ἔγαρτη. ἴπο, 6617 θά, 
Ὁϊπηᾶ.: αἰδὼς γὰρ ἐν κακοῖσιν οὐ- 
δὲν ὠφελεῖ. ἘῸΥ [Π6 ΡΠραΒ6. “ἀφ᾽ 
ὧν ἔχοι ὁοπηρ. ΕἸ. 1377: ἢ σε 
πολλὰ δὴ ἀφ᾽ ὧν ἔχοιμι λιπαρεῖ 
προὔστην χερί. 

Υ. 811 μα. ὅ΄'΄σΠο].: ὡς δεινόν, 
φησί, τὸ φρονεῖν, ὅταν τὸ φρο- 
νούμενον τῷ φρονοῦντι μὴ͵ λυσι-. 
τελῇ. σχετλίάξει δὲ μὴ βουλόμενος 
εἰς φῶς ἄγειν τὰ τοῦ Οἰδίπου. 
διαλελυμένως δὲ εἶπεν τέλη λύῃ, 
ἀντὶ τοῦ λυσιτελεῖν. Οἡ 1Π6 ρδγ- 
{1οῖρ1]6 φρονοῦντι, ἴοΥ νΥ 16 16 
τηϊρῃῦ οχρθοῦ π6 ἱπῆηϊτίνθ, 566 
Μ.οῦ.Όῃ. 8 ὅδ. ποῖ. 2, ἔοΥ {Π6 οοη- 
ἡπποῦϊνο, Α1. 1084. ἀπᾶ 1158. 

Υ. 812. ταῦτα γὰρ καλῶς 
ἐγὼ εἰδὼς οἴ..1 ΤΠΘ 5θη86 ἴβ: 
θῬαύ Κπηομνίηρ ὑπ15 γ701 6}}, πδῦ 
10 15 ἀδηρούοιβ 0 6 Μ|86, 

ὙΠΘη ΟἿΤἿ ϊΒάο ἃν81}15 Ὁ 5 
ποῦ, 1 νψϑ γού ἔογρούα] 
ὑπουθοῦ ΒΘ 1 οδϑῖηθ ΒΙΦΠΘΥ; 
ἔονυ 161 πδὰά γϑιιθιηρουϑα 1, 
Ι 5ποι]ὰ πού ᾶνβ οοῆθ. ΒΥ 
Ὑ Π1Ὸ ΤΊΓ δῖα ΘΥἹ ἀΘ ὨὉΠῪ βρη 65 
{πῶ {π6 ὕδβ!ς οὗ {6}Π}1πρ’ 16 ὑγαθῃ 
18. ὃ δ ΙΗ] οη6 ἴῃ {118 Ο8856, 

Υ, 818. δειώλεσα] 61]. ἐπελα- 
ἁόμην. ἘΡΟΥ: ΤΟΥ 85 σώξειν 5. 
Οἴθθη πϑ6α ἴο βίρῃϊν ὅο ΠοΙΪα ἴῃ 
ΘΙ ΘΙ Ὀ8 Π 66, 80 διολλῦναι 
ΒΟΠΊΘΟΪΘ5 ἸηΘδη85 ὕο ἔογροῦ. 566 
ΤΥ ποΐθ οὐ Ἐπιν. Βδοοῆ. 782. δηᾶ 
οη Η!ρρΡ. 891. ΒΕῦΝΟΚ. 
.816. 5.680]. : ἣν ἐμοὶ πίϑη". 

ἐών με ἀπελϑεῖν ἐάσης. 
Υ. 518, 5980].: ἀποστερῶν" 

μὴ λέγων τὸν χρησμόν. 
Υ. 819 5ᾳ. 5680].: ὁρῶ γὰρ 

οὐδὲ σοὶ τὸ σὸν φώνημα᾽ οὐ ἃ 
γὰρ σύμφορός σοι οὐδὲ κατὰ και- 
ρὸν ἡ ξήτησις γίνεται. ἵνα οὖν 
μὴ ἐκ τούτου μέμψις ἀκολουϑήσῃ, 
σιωπῶ. τὸ μὲν κατὰ λόγον ἐλλι- 

, 



ΠῚ ῬΟ“ὝΝ 

᾿ : 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. . 4ῦ 

ΧΟΡΟΣ. 

μή. πρὸς ϑεῶν, φρονῶν γ᾽ ἀποστραφῇς. ἐπεὶ 
πάντες δὲ προςκυνοῦμεν οἵδ᾽ ἵκτήριοι. 

ΤΕΓΙΡΕΣΙΑΣ. 

πάντες γὰρ οὐ φρονεῖτ᾽᾽ ᾿ Ἁ 3 3 ΄ 

ἔγὼ δ᾽ οὐ μήποτε 
ς δὲ, ς Ἢ Ἁ ᾿ 9 ᾽ ὦ Ἷ 

ταμ΄, ὡς αν εἴπω μὴ τὰ σ΄. ἔκφηνω κακα. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ϑ2ῦ τέ φής; ξυνειδὼς οὐ φράσεις. ἀλλ᾽ ἐννοεῖς 380 
ἡμᾶς προδοῦναι καὶ καταφϑεῖραι πόλιν ; 

ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 
ἃ 2 3 Ἁ " ι ἢ 2 » 

ἐγὼ οὔτ᾽ ἐμαυτὸν οὔτε σ᾽ ἀλγυνῶ. ’ -- 2 
τι ταῦτ 

ἄλλως ἐλέγχεις ; οὐ γὰρ ἂν πύϑοιό μου. 
ΟΥΔΥΙΕΘΌΣ, 

οὐκ, ὦ κακῶν κάκιστε, καὶ γὰρ ἂν πέτρου 
880 φύσιν σύ γ᾽ ὀργάνειας. ἐξερεῖς ποτε, 885 

ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἄτεγκτος κἀτελεύτητος φανεῖ: 
ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ 

ὀργὴν ἐμέμψω τὴν ἐμήν᾽ τὴν σὴν δ᾽ ὁμοῦ 
ναίουσαν οὐ κατεῖδες. ἀλλ᾽ ἐμὲ ψέγεις. 

Υ. 521 8ᾳἅ. Ηδθυδηη ἃπα ἘΠΠ5] 6 Ὺ [πᾷ Ὠ1η4.} ἀϑϑῖρη {Π6856 
γΘΙΒ685 ἰο Οραϊρυβ οὐ ἴπ6 δα ιονιν οὗ ἃ ἴον Μϑϑ. ὙΠῸ βομο]ιαϑὺ 
5ΒΙΡῺ 5. ὑΠ6Πὶ ἴο͵ {Π6 Ποῦ. 

Ὕ. 828, μή ποτε Ὠϊπᾶ. 

πές ἐστι, τὸ δὲ κατὰ διάνοιαν 
πλῆρες. ὃ δὲ βούλεται λέγειν, ὁρῶ 
τὸ σὸν φώνημα μὴ πρὸς καιρὸν 
ἐξιόν" καγὼ οὖν φωνὴν μὴ πρὸς 
καιρὸν ἀφιέναι φυλάσσομαι. 6 
τηιϑὺ γϑύθμϑυ ΘοηϑιοΥ ὑπΠ6 ψογαβ 
οὐ λέξω τὴν φάτιν, » ΠΟΙ τητιϑὺ 
Ρ6 Βαρρ!184 νι} 6Π6 ρδνεϊο]θ γὰρ, 
8.5. ΟΠ 64 Αἰθὸ ὈγΥ ΤΙνοδῖαβ δὐου 
πάϑω. Τὺ ἴθ ρουπαρ5 θοῦίου Πονν- 
ΟΥΘΥ 0 Ραΐ ἃ Ρϑιι88 ΔέοΥ πάϑω. 

γ Υ. 828.8ᾳ. ἐγὼ δ᾽ οὐ μήποτε 
- ἐκφήνω κακά] Κ'΄ΘΠ].: οὐκ 
ἐμφανῶ τὰ ἐμὰ ἔπη, ἵνα μὴ τὰ 
σὰ εἴπω “ακα. ἤδη δὲ τρανύτερόν 
φησιν, ὅτι τὰ αὐτοῦ κακὰ ἀπο- 
κρυπτεται. 
ΟὟ, 828. ἄλλως [πὶ νεαΐπ. 8686 

ποΐθ ὁπ ῬΒΙ]οοῦ. 929. 
Υ͂. 829. ὦ κακῶν κακιστε) 

Οπ {Π15 Ρῇγδαθ6 568 ΜδύΊΜ. 8 49, 
1. --- Τὰ {π6 νογᾶβ καὶ γὰρ τὰ ἀφ 86 
γάνειας Οϑαϊραβ 8ΠΠ6ρ 65 ἐπ γϑᾶ- 
500, ΟΥ̓ΤδίμοΥ δἀα5 δὴ δχοῦβθ [ῸΥ 
Δθαδβίηρ' ΤΊ βῖ8β ἢ [Π6 σριμοὶ 
ὦ Ἅ. ἅ. 

Υ. 880. ὀργάνειας) 6]. εἰς 
ὀργὴν κινήσειας. 

Υ.881. ἄτεγκτος κἀτελεύτη- 
τος] Ἄτεγκτος ἀντὶ τοῦ ἀσυμ- 
παϑ'ὴς καὶ ἀδάκρυτος. τέγγειν γὰρ 
τοβρέχειν. ἀτελεύτητος δὲ δυς- 
αξέωτος, δυςπαράκλητος, ἀμείλι- 
χος. ὅσομοι,.. Ἐπιβύα  πι5. Ρ. 441, 20. 
3395. 2)... }.9 ἀτελεύτητος παρὰ 'Σο- 
φολλεῖ καὶ τὸν μὴ τελευτὴν ἐπά- 
γοντα τοῖς ξητουμένοις δηλοῖ ἐν 
τῷ ἄτεγκτος. κατελεύτητος φανεῖ. 

Υ,3825ᾳ. ὀργὴν ἐμέμψω τὴν 
ἐμήν οἴς.}] δ΄ῖποθ Οδᾶϊριιβ ἴῃ {πο 



΄ ᾿ φυτόν σοι. 

48 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥῪΣ 

ΟἸΔΙΤΘΥΣ: 

τίς γὰρ τοιαῦτ᾽ ἂν οὐκ ἂν ὀργίξοιτ᾽ ἔπη 
- ς » Ἁ “ 3 

οῦ κλύων. ἃ νῦν σὺ τήνδ ἀτιμάξεις πόλιν ; 340 

ΤΕΠΙΡΕΣΙΑΣ: 

ἥξει γὰρ αὐτά, κἂν ἐγὼ σιγῇ στέγω. 

ΟΙἸΑΤΤΟΥΤΣ',: 
9 » Ο 3 Ἂν Α ΝΥ Ἁ ’ “, ,ὕ 

οὐχοῦν ἃ γ᾽ ἥξει καὶ σὲ χρὴ λέγειν ἐμοί. 

ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 

οὐκ ἂν πέρα φράσαιμι. πρὸς τάδ᾽, εἰ ϑέλεις . 
ϑυμοῦ δι᾿ ὀργῆς ἥτις ἀγριωτάτη. 

Ῥυθοθάϊηρ ραβϑᾶρα ἄοθϑ πού το- 
Ῥήόδοἢ ΤΙνθϑίαθ ἴῸΥ Ὀθίηρ' ΔΏΡΥΥ 
πη 561, θαὺ ἴον οδιιβιηρ ΔΏΡΘΥ ἴῃ 
Οὔ Υ5, 10 15 ονἀθηῦ {ΠπᾶὉ 6Π6 ὅ΄9Πο- 
᾿Ἰαϑὺ ΠΝ ΤΊ ΡΉΘν ,οχρ ἰπϑᾶ ὀργὴν 
τὴν ἐμὴν ἴππ8: ὀργὴν, εἰς ἣν ἐγὼ 
ἄλλους κινῶ. --- Πα Δι  ριν, οἵ 
1Ππ6 ΤΌ] ον ἱπρ τ οσ ἀ8. π 85 ΒΘ θη ροΐη- 
164 οὖ Ὅν Εἰπαίανπ τ Ρ. Τῦῦ, 
14. (060, 44.) γι ΟὈΒΘΙΥΘΒ: δοκεῖ 
μὲν λέγειν ὃ Τειρεσίας, ὅτι τὴν 
σὴν ὀργὴν οὐ κατεῖδες, τὴν σύμ- 

ἀληϑῶς δὲ λέγει; ὅτι 
τὴν σὴν ἄλοχον οὐκ οἶδας, ἤγουν 
τὴν μητέρα σου, ἢ συμβιοῖς. ὅπερ 
ὀκνήσας ἑκφῆναι͵ εἶπε τὸ ὁμοῦ 
ναΐουσαν. ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ ὁμευ- 
νέτιν. ΤΠ6 56η86 15: πὶ γοῖι ἄο 
ποῦ ρΡούοϑῖγνο ἐπαῦύ 1 15 γοιΐ- 
561 νῆὺ οχδϑρούδίθ. ὑπὸ 
τηΪη 45 οὗ οὐποῦϑ, πα ἐπε τὴ 
γοῖ ἀν 6115 πδαῦ. 1 ἢ {1115 
ΟΥΠΟΥΒ νι δηρατν,. Υοί Οδαι- 
Ῥι5. ΟἿΪΥ πηαουβίοοα {πὸ γον θ οἵ 
ΤΊ νθϑῖαβ ἴο πιθϑῃ Ὁπῶῦ. Π6 ὨΙπη5611 
ῬΡγονοῖκοα ΤΊ 6βια5. ἴο Δ ΏΡΘΥ ὈΥ 15 
ΥΘΡΥΌΔΟΠ 65. 

γ.538454ᾳ. τοιαὔτ᾽ ἂν οὐκ ἂν] 
Θη {Π|5 γτϑροι οι οὗ {Π|ὸ Ῥδυθο]6 
ἂν 8566. ὅπ6 Θχϑθι]οπὲ τϑιπδυτα οἵ 
ΤΥ ἔνθα ποδί ἴῃ ὅτ. αν, 8.120. 
δηηοί. 4. 

ν. 88ῦὅ. ἃ νῦν σὺ τήν δ᾽ ἀτ. 
σόλιν}] ΤΠ6 ἀοαθ]6 διοουιδαθνθ, 
ἀορθηάϊηρ οα ἃ 5'πρ]6 νϑὺῦ (ἀτιμ.) 
Πἃ5 θ6θὴ {π||ν Πα τα ϑᾷ ἴῃ ΤῊΥ 16- 
γον οἱ Τορθοκ5. οαϊξίοη οἵ {Π6 
ΑΤΑχ, Ρ. 80 546. 

Υ͂. 3806. ἢ ξ ει] 6. παραγενήσε- 
ται; φανήσεται. - 5680 ].: αὐτά: 
αὐτόματα. δὅο ΤΎΔΟΙ. 1117: ἀλλ᾽ 
αὐτὸν εἰκαϑύντα συμπράσσειν. 
ΤῊ6 Ῥαυίοῖο γὰρ τϑίθυβ ἴο σιγῶ 
πησδογυβίοοα, 

Υ͂. 888. πρὸς τάδ᾽] Πποτε- 
ἴονγθ, οη δοοοπηΐ οὗ νυ ΠΊΟΠ, 
50 ΕἸΘοέν. 889: πρὸς ταῦτα φρά- 
ξον. ΑἹ. 912: πρὸς ταῦτ᾽ --- ὑβρι- 
ξέτω. Οὗ, ον. οἡ Υἱ᾽ρ, 868, 
Μαύνη, 8:591. 

Υ. 899, ϑυμοῦ δι᾿ ὀργῆς] Δ 
τΠπ 518} οχρυθϑϑίοη Βαῦ ἃ5. ἔρ- 
χεόϑαι δι᾿ ὀργῆς ἰ8 τιϑδοά (οἵ. 
Μαύ6Πι. 8 ὅδύ0, ὁ. ν. 1149.) ἴῃ πθδν- 
Ιν πὸ 8816 β586η86. ἃ 5 ὀργέξεσϑιαι, 
ΘΟΡΠΟΟΙΘ5, ἴῃ οὐᾶρυ ἴο οῖνο ρυθαῖθι 
ἴογοα ἴο 1π6 ΟΧΡΙΘΒΒΊοη, Πᾶ5 τιϑοά 
᾿ηβίθαα οὗ ἔρχου Ὡποῦμου γϑὺρ οχ- 
Ρύθϑϑῖνα οἵ δῆροῦ, ὙΠΟ τγᾶϑ 
ἴπ6 οἰπίοῦ ομ]θοῦ, πὰ δ ποαρὰ ἴῃ 
50 ἀοἴπρ' Πα ἀδρδνίθα ἔγοτῃ [Π6 τιβιια} 
οοηϑύγιουϊοη, Πἰδ5. ΠΟΘ ΉΪΠΡ᾽ νγἃ8 ον ]- 
ΠΟΤ ὀργίξου ὀργήν. ϑἴπηΠ αν τνὸ 
ὕπνῳ εὔδοντα ἅθογα νβ8. θὅ. «πὰ 
ΟΥΠΟΣ Θχδηρῖο5. δαδποθᾶ ἴῃ Τὴν 
ποΐο οη ΡΠΙοοΙ. 1984. (ΠΡ. 8850 
Ηεοτοά. ὙΠΙ, 71: δι ἀντιλογίης 
λέγειν. 
014. ἥτις ἀγριωτάτη] Λ6861ι, 

δορῦ. ὁ. 1. θὅ: καιρὸν ὅςτις ὦκι- 
στος. Ῥου8. 890: κόσμον ὅςτις εὖ- 
πρεπῆης. 566 ΜδύθΠῃ. 8 44, ἃ. 60}, 
8 401. ὅο 4150 {πὸ Τιαὐϊη5. ΟἽ Θ6 ΤῸ 
1η ῬΙΘ. 0,21: ῥοθηδϑ - 688, 
αιῶ ργονιθδίιηδο Ββαηῦ. ἘΠπ- 
ΕἼΗ 



1 

1; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 

540 καὶ ὡὴν παρήσω γ᾽ οὐδὲν, ὡς ὀργῆς ἔχω. 
ἅπερ ξυνίημ᾽. 

41 

καὶ ξυμφυτεῦσαι τουργον εἰργάσϑαι 8' ὅσον 
μὴ χερσὶ καίνων" 

καὶ τούργον ἂν σοῦ τοῦτ᾽ ἔφην εἶναι μόνου. 

40 ἄληϑες; ἐννέπω σὲ τῷ κηρύγματι, 
ᾧπερ προεῖπας ἐμμένειν. κἀφ᾽ ἡμέρας 
τῆς νῦν προςαυδᾶν μήτε τούςδε μήτ᾽ ἐμέ, 
ὡς ὄντι γῆς τῆςδ᾽ ἀνοσίῳ μιάστορι. 

οὕτως ἀναιδῶς ἐξεκένησας τόδε 

ΟἸΔΊΎΕΘΕΟΣ 

940 

ἴσϑι γὰρ ΤΑΝ ΩΝ ἐμοὶ 

εἰ δ᾽ ἐτύγχανες βλέπων. 

ΓΕΙΡΈΣΙΑΣ. 

9900 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

900 800 τὸ ῥῆμα; καί που τοῦτο φεύξεσθαι δοκεῖς ; 

ΤΕΙΡΈΓΞΤΑΣ 

πέφευγα᾽ τἀληϑὲς γὰρ ἰσχῦον τρέφω. 

Υ. 842. 
Ῥ6 {πὸ ἔτι γυϑϑάϊηρ. 

Υ. 840. ὡς ὀργῆς ἔχω] Ρτο 
Υ 8 αὖ 8. ποῦς τ. ΜΒ. Η; 
8 5857. ποσί ὶ 101---109, 111], 4, }». 
ΡΡ- 8 564. 

Υ. 842, ξυμφυτεῦσαι τοῦρ- 
γον} ΤἼ8 ΡΥΘΡοϑ 0 Ὲ σὺν ταιϑῦ θ6 
τπηἀογυβίοοαῦ ἀραῖη ἴῃ ΘΟΙΡΟΒΙ 0 
αἱ εἰργάσϑαι. Οδάϊριι5 5αβρθοὺβ 
{πῶῦ ἢ6 νγὰϑ δὴ ΔΟΘΟΙΉΡΠ1Θ6 Ροίῃ 
ἴῃ {π6 οοποθρύϊοη δη4 ἴῃ {π6 ρΡου- 
Ροίγδίιοη οἵ 1Π6 Πλ ἦθυ. Ομ {Π6 
ῬϑΥ 0165 καὶ --- τὲ 568 ΤΥ ποίβ δ 
Οδά. Ο. 1389. 
Ν᾽, 542 5ᾳ. ὅ.6110].: εἐργάσϑαι 
9 ὅσον μὴ χερσί" εἰργάσϑαι 
τὰ ἄλλα τοῦ φόνου, χωρὶς τῆς ἀπὸ 
τῶν χειρῶν ἐνεργείας" εἰ δὲ ἔβλε- 
πὲς, ἐκάλουν ἄν σε καὶ φονέα αὖ- 
τόχειρα. 

Υ. 848. ἄληϑες:] ΟἹ. εἰρωνι- 
κῶν. ὅ66. τν ποίθ ὁπ. ΑΥ 5ΓΟΡΙ.. 
δη. 840. ΒΕ. ΟΥ, Απί, 768. Ετιτν. 
Ογεὶ. 241. ΑΥΤΒΦΟΡΠΗΙ. Ἀν. 160. 

1014. ἐννέπω σὲ] 1 υἱά {Π6 ὁ. 
5868 ποίθ οπ Οβᾶ. Ὁ. 837. 

Υ. 348, ὡς ὄντι --- μιάστορι) 
ΠῚ πορᾶ ΒΟΔ ΤΟΙ τους παῖ Βού] 

Τιἃ ἃ ΡΥυ. πι., Γ΄, «4 εἰργάσϑαι δ᾽, ΜΠΙΟΙΝ τὰϑὺ ρ Υπερ 5 

ἐννέπω σὲ ποιεῖν τοῦτο πᾷ ἐν- 
νέπω σοι ποιεῖν τοῦτο ἃγ86 ἴῃ τι86. 
ῬΘτθ νου] ὑπουθίοτθ "6. πού ]ηρ' 
ΟὈ] ΘΟ. Πα 016 ἴπ {π ἀδίϊνο ὄντι 
μιάστορι, 1 σοί πε Ρτυθοοαθά, Βαΐ 
βίπσα ἐπ φοοιιδαύίνο σὲ ρυθοθᾶββ, 
ἐπ6 ροϑθὺ τοὰϑὺ πᾶ Πϑα βοῃι8 γΠ6- 
ἰουῖθ8] τὑϑϑϑοη ἴον ἀθραυίηρ' {ὙῸΠῚ 
186 πιϑιι8] οοπϑδίγι οὔτοι. [ἢ {Π15 Ρ85- 
58θ 06 ἢ6 Πἃ8 ΠΊΘΥΘΙΥ ἀοη6 50 ἴῃ οὐ- 
ἄδὺ ἴο ἃγοϊα νδιηθὶρτῖν. 566. ποίθ 
οὐ Α]. 980. 

Υ. 349. δοο]: οὕτως ἀναι- 
δῶς ἐξεκίνησας" οἴεται αὐτὸν 
πλασάμενον ψεύδεσθαι. εἰκότως 
δὲ ἀπιστε ἴται ὡς δι ὀργὴν εἰρη- 
κώς" εἶ δὲ ἐπιστευϑη κατ ἀρχὴν 
ὸ μάντις, τὰ ἑξῆς τοῦ δράματος 
ἀνήρητο, τὰ τοῦ ἀναγνωρισμοῦ, 
ἐν οἷς καταγέγονε μάλιστα ὁ ποιη- 
τῆς. 

Υ. 8ὅ0. καί που τοῦτο φεῦύ- 
ξεσϑαι δοκεῖς: 1. 6. 85. ὅπ 
ΟΠ δῦ ΤΙΡΕΕΙΥ, ΘΧΡ ἴῃ 8, τὴν ἄχο- 
λουϑοῦσαν τῷ ῥήματι βλαβην. 

γ.881. πέφενγα) 'ΓΠ15 ἀο65 ποῦ 
50 ΤΟ Βἰρηϊγ 1 αν οϑοδρθᾶ, 



48 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ: 

πρὸς τοῦ διδαχϑείς; οὐ γὰρ ἔκ γε τῆς τέχνης. 

ΤΕΙΡΈΕΣΙΑΣ. 

πρὸς σοῦ. σὺ γάρ μ᾽ ἄκοντα προὐτρέψω λέγειν. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ποῖον λόγον; λέγ᾽ αὖϑις. ὡς μᾶλλον μάϑω. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑᾺΑΣ, 

ϑῦῦ οὐχὶ ξυνῆκας πρόσϑεν; ἢ ̓ κπειρᾷ λέγειν; 900 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. ἊὮ 
οὐχ ὥςτε γ᾽ εἰπεῖν γνωστόν᾽ ἀλλ᾽ αὖϑις φράσον. 

ΤΕΙΡΈΕΈΣΙΑΣ. 

φονέα σέ φημι τἀνδρὸς οὐ ξητεῖς κυρεῖν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἀλλ᾽ οὔτι χαίρων δίς γε πημονὰς ἐρεῖς. 

γ. 8δῦ. Βτγαμποῖκ ρἶνοϑ λόγων ἴον λέγειν ἔτοιη οοπ͵θοΐαγα, θα} 
Β1Ώ 5. 1 ΡΙΟΡΔ16 ἐπϑὺ ΞΟΡΠΟΟΙῸ5. νυγούθ {Ππ5: 
τί μ᾽ ἐκπειρᾷ πάλιν 

[Υ. 868. ἀλλ᾽ οὔ τι Π1πα.] 

δ5 1 δὴ ἔγϑθο, νἱΖ. ἔσο ὑμπδῦύ 
Ραμ, ΜΠ} ΒΟ γοὰ 
Ἐπγθδίθῃ 6 [Ὁ ΠΥ ΒΟ] ἄη685 οὗ 
ΒΡΘΘΟμ. 8ὃ0 ΡΆ]]. 1044: τῆς νόσου 
πεφευγέναι. ΟΟΙΡΑΥΘ ΤΩΥ ποίθ ὁ 
ΡῬῺὮΙ, 910. Οπ {π6 86 οὗ [πΠ6 γϑὺρ 
τρέφειν 566 ποΐθ οῃ ν. 289. Τί- 
Υοϑῖδθ ἸὩΘΔΩΒ ἴο 88Υ: 1 οδῃημῃοῦ 
ΒΆΡΟΥ ΤΟΥ ἃ ἔδ᾽]βθῃοοά, βῖπ 66 
ὙΠωὺ 1 πᾶν 5ΡοΌοΚθῃ 185 {Π6 
ὑχα τ}. 

Υ. 8ὅ2. πρὸς τοῦ διδ.] ϑ΄ἴῖποθ 
Οδαϊραβ 5011 αἰ 6] ον 5. ὑπὸ βύαΐθ- 
τηθηῦ πὰρ ὈγΥ ΤΊγΘβῖαβ, Π6 15 οὗ 
ΘΟΌΓΒ6 501}]} το 6 δϑίοηθηθα θη 
ἴῃ ΥΘΡΙΥ ἴο {π6 ἱπαιῖγν δὖ ΠΟ88 
δου ρ οη ἢΘ τηϑ]τθα ὑΠ18. δ58561- 
(ἴοη, Τιγθϑίαθ ΘΉβυγοΙΒ. πρὸς σοῦ. 
Οδαϊραβ ΒΘΡΊη5 ἴο βαϑροοῦ ἐπεὺ ΤΊι- 
Υρϑῖδθ μδ5 Ὀ66ὴ ΒΌΡΟΙΘα ὈΥ Β01ὴ0 
οΟΥΠΟΥ ραυύΐγ δῃα {ῃπϑυθίουθ 8515: 
ῬΥ γιοὰ ΜΟΥΘ γοὺ ἰπϑδϑύγπο- 
ἰθ64 ο φἴξίγῃῃ παὺ 1 δ {ῃ8 
ΤΥ ΘΥΘΥ οὗ Πιαῖπδ ἴο ψΠΙΟῆ 
Τ. τορ]ῖοδ: γὸὰ αν γοῦ 5611 τὴ 

οὐχὶ ξυνῆκας; ; πρὸς 

ΘΟΟΙΡΘΙ]Θ ἃ τη6 ἤο 580 80) 5106 
γοὰ δῶν ἰπηϑιϑίθα δρδϊηϑῦ 
ΙΔ 11 οὴ αυϊηρ 8 ΔΉΒΥΘΥ 
ΔΙΌΟΥ 1 Βοᾶα πιἰηνθα {80 1 
Κηθν ὙΠῸ 8 ἄοπς ὑπ6 4664. 

Υ. 80ὅ. ἢ ᾿κπειρᾷ λέγειν: 
ΤῊϊ5 ἀππ888] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ΒΘΘΙῚ5 
ἴο ἴὴ8δ ἴο Ὀ6 υϑρθᾷ ἴῃ {Π18 5086: 
ΔΥΙΘ γοῦ ἐοιηρύϊηρ τη6 1, 6. 
ΔΥ͂Θ γοὺ ὑγγίηρ ὈὉγ Τορθϑύϊηρ 
π6 αὐοδύϊοῃ, ἴο ἱπᾶάπορ πὶ 
ἴο ϑᾶἃγΥ Ὑῃδὺ 15 ποῦ ἔτι 6. 
οὖ. 856. οὐχ ὥςτε γ᾽] ἰἱ. 6. οὐχ 

οὕτως γε, ὥςτε οἴο. 8ὃ0 δρδῖῃ 
γι: 151 1100); 586. ὁπ Υ. 860. 

Υ. 8ὅ1. φονέα σέ φημι: -- 
κυρεῖν] Φομηδβοι ΥἹΡ ΠΥ ΤΘΠΘΥΘΒ: 
Ρϑυθιηύουθιηι 6 6586 1600 ΥἹΤΪ, 
οαϊπ5 Ρογθιηρύουθιη απ δ 6 15. 
ἘΠῚ, ΜΒ1,. 

Υ. 858. πημονάς] αΙ. λοιδο- 
ρέας. ὅο νβ8. ὅ20 (601). ἡ ξημέα 
τοῦ λόγου. Οἱ {π6 βιρῃιβοδύίοι οὗ 
ὑπ6 νγοτᾶβ οὐ χαίρων 1 Πᾶνα 16- 
τηδυϊτοᾷ αὐ Απῦ. 280, 



ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 

ΤΕΤΡΈΕΈΣΙΑΣ. 

εἴπω τι δῆτα κἀλλ᾽, ἵν᾽ ὀργίζῃ πλέον; 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

500 ὅσον γε χρήξεις" ὡς μάτην εἰρήσεται. 900 

ΤΕΙΡΈΕΈΣΙΑΣ. 
Ἁ ὃ. , 

λεληϑέναι σέ φημι σὺν τοῖς φιλτάτοις 
αἷσ σχισϑ᾽ ὁμιλοῦντ᾽, οὐδ᾽ ὁρᾶν ἵν᾽ εἶ κακοῦ. 

ΘΟΥΔΈ ΟΥ 

ἦ καὶ γεγηϑὸὼς ταῦτ᾽ ἀεὶ λέξειν δοκεῖς : 

ΓΕΙΡΈΕΈΣΙΑΣ. 

εἴπερ τί γ᾽ ἔστι τῆς ἀληϑείας σϑένος. 

ΟἸΑΤΙΓΟΎΣΝ, 

δ0ῦ ἀλλ᾽ ἔστι. πλὴν σοί. σοὶ δὲ τοῦτ᾽ οὐκ ἔστ᾽. ἐπεὶ 310 
» ι ὥς. 

τυφλὸς τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἶ. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

σὺ δ᾽ ἀϑλιός γε ταῦτ᾽ ὀνειδίζων. ἃ σοὶ 
οὐδεὶς ὃς οὐχὶ τῶνδ᾽ ὀνειδιεῖ τάχα. 

Υ. 8ῦὅ9. κάλλ᾽ Ὀϊπά. 

Υ. 8ὅ9. εἴπω τι] Νῆε πηϑύ ποῦ 
δάορύ ΒυπποῖκΒ γοϑαϊηρ' τέ δῆτα. 
τὶ 15 ἤθύθ δὴ ϑῃοιἰϊο: ἀϊο 8 ΤΠ 6 
θὐϊῶπι δἰϊπα αὐἰαὴῦ ἘΠΕ ΚΡ. 

,ΝΝ. 800, ὅσον γε] ἷἱ. 6. τοσοῦ- 
τὸν γε, ὅσον. 80 25. 1289. (1216.) 
δηά ΤΊΔΟΝ, 1214: ὅσον γ᾽ ἂν αὖ- 
τὸς μή τι Ἐπ ἐο χεροῖν. ὅ66 
οἢ γ8. 861. (886 

γ. 861. σὺν ΕΒ φιλτάτοις] 
ΤΠ6. ΡΙΌΥΔΙ ὨΙΏΡΟΥ γθ θυ 0 15 
πο ὐ Θ᾽ ΟΗΪΥ. ᾿ΓΒτ5 ΒΘ]ονν, ν8. 1184. 
(1163.) Οδάϊριι5 ΒΕ γ5: ξὺν οἷς ΓἋ 
οὐ χρὴν δωιλῶν, οὖς τ᾽ ἔμ᾽ οὐκ 
ἔδει κτανών, {{π Ια θυ βχρυθϑϑίοη 
ΤΟ θυυῖηρ' [0 ἰμ5 ἔαύμου, {π| ἔρον ΠῚ 
ἴο Πῖ5 τπούμοῦ ΟὨΪΥ. ΤΠ5. οοηδύσαο- 
ΤῸ 15 Τγτϑαποηῦ ἴῃ {Π6 ὑγαρθαϊδη5. 
586 αδύδ κου ορρ. Τ᾿ 1. Ρ. 881. Βκ. 
Οὗ Ῥοῖονν ν88. 1007, 1012. 
989.): τῶν φυτευσάντων. Απηΐ, 10. 
Οδα. Ὁ. 818: τοὺς φίλους. Θ6ά. Ο. 
882: τοὺς ἐμούς. ΕἸ]. 808: τῶν φί- 

(978.. 

λων. ἰν14. 1238: γοναὶ σωμάτων. 
366. δἴ8ο [πΠ6 πούθ οὐ 8. 1403. 
(1809.) οὗ {Π|9 ΡΙΔΥ δηᾷ οἱ ΡΗΪ]. 
1336 54. ' 

Υ. 80Ό. πλὴν σοί" σοὶ δὲ] Οἱ 
Π15 το ρϑυϊοη οὗ {Π6 ΤΌΠΟΙ 8606 
αὐ ΡΊΗΙ. 1088.-- ἀλλ᾽ ἔστιν---οὐκ 
ἔστ᾽. ϑίποθ ἴπ6 τγογᾶβ οἵ ΤΊ γθβίδϑ, 
ἴο πο ἢ Οϑαϊρι5 γΘΡ]165, βιρηϊν : 
1 1τηἀθοα μοῦ 6 δὴγ ἴοτοΘ 
ἴῃ ὑγαῦῃ, 1. 6.ὄ 1 σαν ρυθν δι} 
αὖ 411}, 1Ὁ 15 ουἹάθηῦ {πε Οδαϊριι5 
ἸΘΘη5. ὑπ1|58: ὑγαῦῃ ΠπΠῶ5 801}10 
ἔογοο ἱη 664, αχοθρύ ἰὴ ὑΠ 66, 
Ὀαὶ 1 066 εὖ Πα 5 ποήδι, ἵ: 8. 
γα ἔγοπι ἐν 1ἱρ5 ἃνδϊ11}5 
πουρηί. Μοδηΐηρ' Ποὺ τιμαὶ Τὶ- 
ἡ 5185. αϑϑϑυβ 0 6 ὑγπ6, 15. ποῦ 
ἴο "ὈῸ Ὀοἰϊονβα. 

γ. 868. οὐδεὶς ὃς οὐχὶ] Οἱ 
{πὸ ΟἸἰ551 0 οὗ ἔστι 566. Με. ἢ. 
8 800, ᾿οδῦ 8 100. ποίο 4. 

{ 



ν᾿ 

---- 

50 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥῪΣ 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
μιᾶς τρέφει πρὸς νυκτὸς, ὥςτε μήτ᾽ ἐμὲ 

ὅτ μήτ᾽ ἄλλον. ὅςτις φῶς ὁρᾷ, βλάψαι ποτ᾽ ἄν. 870 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 
οὐ γάρ σε μοῖρα πρός γ᾽ ἐμοῦ πεσεῖν, ἐπεὶ 
ἱκανὸς ᾿Δπόλλων. ᾧ τάδ᾽ ἐχπρᾶξαι μέλει. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

Κρέοντος ἢ σοῦ ταῦτα τἀξευρήματα; 

ΤΕΙΡΕΣΊΑΣ 
Κρέων δέ σοι πῆμ᾽ οὐδέν" ἀλλ᾽ αὐτὸς σὺ σοί. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

τ ὦ πλοῦτε καὶ τυραννὶ καὶ τέχνη τέχνης 980 

ἐν. 8369. ᾿βεῦς τρέφει πρὸς 
νυκτός} 1. 6. ὈΥ ὕπ66, ψΧπ0 
ἀν θοῦ ἴῃ ἀδυκηθ585 οὐθτ- 
η8], πολμτη δ δι ΟΥ̓ΘῚ 6 
ϑᾶρ Κηονη, ΒΊΘΟΩ οδη ἴῃ- 
ἦπγο ΟΥ̓ ΠΘΥ ΠΥ86] ἢ, ΟΥ ΔῺΥ 
ΟΥΒΘΥ Δ ὙΠῸ 5665 ὑΠ6 ἸΣρ  Υ. 
ΒΥ ψἜ1ΟΝ Π6 πηθϑη8 ἴο 580 ὑπδῦ ἃ 
ὈΙ1ηα τϑη 1π|τ6 ΤΊ θϑδϑ ὙΧ111 ΠΘΥ͂ΘΥ 
6 ΦΌ]6 ἴο ροϊηῦ οατηθ πὰ ἀθυοὺ 
οἵ Τιαῖα8. 866 ΤΥ πού οἡ ΤΎΘΟΗ. 
114 564. 

τς 511. οὐγαάρσεμοῖρα πρός 
γ᾽ ἐμοῦ πεσεῖν ]) 1 5881} ποῦ παχύ 
{Π66; [ογ Ὁ 15 ποὺ ογαδιηθα Ὀγ. {Π6 
ξατ65 ὑπαὶ ἐμοῦ ΒΒου 5 [411] Ππγοσ ρ ἢ 
16, βίποβ ὑπδὺ τη θ6 {Π6 ὑοῦ ]ς 
οἵ Αρο]]ο. ΟΕ. νυ. 18295ᾳ. (1806 54.) 

Υ. 812. ταδ᾽ ἐκπρᾶξαι] ΥἱΖ. 
τὸ πεσεῖν σε. δ τηϑϑη8 ἴο 580 

«“«ὑπαῦ 1Ὁ 15 {πΠ6 ἀπέγ οὗ Αρο]]ο ἴο 
οδιιθα {ῃ6 ἀἰβοονθῦν οἵ Οδαϊριιβ 
Ῥοΐηρ [η6 ππγ ΥοΥ οὗ Τ, 1885. 

Υ. 8:8. Κρέοντος --- τάξευ- 
ρήματα] Τὴθ 886η86 ἴθ: 15. 0815 
ΑΙἸΒΟΟΥΘΥΥ, ΜὨΙΟΝ γοὰ 580 
Ὑ111 06 ωϑᾶθ γΥ Αρο]]ο, ὑμ6 
Ἰηγοηύΐοη οὗ Οὐθοῆ, ΟΥ 18 10 
ὙΟῸΣ οὐὴῦ ΕΣ Οοαϊρι8 5ὺ- 
Βρθοίθα {παύ Τίχοϑιαβ πα Ὀθθη 
ΒΙΡΟΥΠΘα Ὅν ΟΥθοη ἴο 580 ὑπεΐί 
ΑΡΟΙΙο σου πα ῖκθ 5πῸ}} ἀ15610- 
ΒΌΓΘΒ ἃ5 ΟΥὐΘο πε Βιπη561} 1η- 
νϑηΐοα ἴῃ ογάθν ἴο σοὺ Ῥοββθββίοῃ 
οἵ {π6 Κιῃρᾷομι, 

γ.814. Κρέων δέ -- σὺ σοί] 
ΤῊ6 τηϑϑηΐϊηρ' 15: Οὐθοὴ ἄοθ5 
ποῦ οαπδὸ ὑπγ ἔφ; ἘΠῚ οἱ 
ὨΔΡΡΘΙΩΒ ὑβγοαρἢ πη 6 Οἢ 
ἔδαϊ!. Οἡ {π6 ρϑγύϊοια δέ πϑοᾶ 
{Ππ5 ἴῃ ΔΉ ΒΥΥΘΙΒ, οὗ. Μ ΔΤ. ἫΝ Θ10. 

Υ. ὃτὅ. τέχνη τέχνης ὑπερ- 
φέρουσα] 5 Κ11Π ονθυθοπΐῃ 
5Κ111, 1. 6. ὑπεΐύ 5111] 1ῃ νυ ἢ ΔΩΥ 
ΟΠ6 5 ΓΡΑ5565 Π15 ἔ6]]ονγ5. Βα ὅπ ἃ 
5.1} πα ρχυπάθηφο οὗ ἃ Κίηρ' νγ88 
ὑποπῦρηῦ [0 βαγρα55. ἃ}]} οὐμου; δὲ. 
ῬΒΙοοῦ. 1517 54.: τέχνα γὰρ τέχνας 
ἑτέρας προὔχει καὶ γνώμα, παρ 
ὅτῳ τὸ θεῖον Διὸς σκῆπτρον ἀνάσ- 
σεται; 1.6. τέχνας γὰρ ἑτέρας προῦ- 
χει τέχνα καὶ γνώμα ἐκείνου, παρ 
ὅτῳ --- ἀνάσσεται. ΧΘΠΟΡΒ. Μοε- 
ἸΏΟΓΆΡ. ἐ δ δῖ εν τ μεγίστης ἐφίε- 
σαι τέχνης" ᾿ἔστι γὰρ τῶν βασι- 
λέων αὕτη καὶ καλεῖται βασιλική. 
Οδαϊριιβ 15 ποὺ πουσόνϑν ὑπιηκίηρ' οὗ 
15 οὐ 5111], ἃ5 ἀθυβὶορϑᾶ ἴῃ 50]- 
σῖηρ' ὑη6 γἱ44]6 οὗ {π6 ϑ'ρῃϊΐηχ, Ραΐ, 
5 Μδ ὑπ ἴδ 6 ΥΙΡΉΕΠΥ ΟΌΒΘΥΥΘ5, πθ. 
᾿ηΘη 05 ὕμπτθθ οἰίθῦ οὐ͵]θοὺβ οἵ 
ΘΏΥΥ 8ΙΠΟΠΡ' ΤΠ6Ὴ, ΤΟ 65, ῬΟΥ͂ΤΘΥ, 
δα οχοθϑϑ οὗ 5Κ11]1, ΤΘ. γϑηδ ΚΒ 
οἵ Ἠδυδϑη ᾿αύθὶγ ρτοιηπρεΐοα 
ασϑιηδὺ ὑΠ15 νίθνν οἵ ὕπη6 αχὺ οδη- 
ποῦ ΡΟΒΒ10]ν 6 ΔρΡρσονθᾶ νυ δῆ οηθ 
ὙΠῸ ἃὐ θην ΕἸ] Υ ΘΟ, 51 46 Υ85 Π6 56 186 
ϑῃα ΘΟΠΠΘΟΙΟη ΟἱἨ 1465. ἴῃ, 188 
ὙγΠ016 ραϑδαρθ. ΟἹ ὑπὸ νοῦ ὑπερφέ- 
ρεὲν εδκίηρ' ἃ σϑηϊ να οἵ, Μὰ τ, 
8. 808. 



ΨΥ  Φ Ό " Τ  ὰ νδν ΝΥ... 
ΣΝ λυ 

[4 

ὍΥ 

ὑπε φέρουσα τῷ -πολυξήλῳ βίῳ. 
ὕσος παρ᾽ ὑμῖν ὁ 

εἰ τῆοδέ γ᾽ ἀρχῆς οὕνεχ᾽, ἣν ἐμοὶ πόλις 
δωρητόν. οὐκ αἰτητὸν εἰρφεχείρισεν, 

380 ταύτης Κρέων ὁ πιστός, οὐξ ἀρχῆς φίλος, 
λάϑρα μ᾽ ὑπελθὼν ἐχβαλεῖν ἱμείρεται, 
ὑφεὶς μάγον τοιόνδὲ μηχανοῤῥάφον. 
δόλιον ἀγύρτην. ὅςτις ἐν τοῖς κέρδεσιν 
μόνον δέδορκε. τὴν τέχνην δ᾽ ἔφυ τυφλός. 

ϑδῦ ἐπεί. φέρ᾽ εἰπέ, ποῦ σὺ μάντις εἶ σαφής ; 
» 9 τ Ἄν. Ἁ 2 Σὰ 05 Ἷ 

πῶς οὐχ. ὅ8ϑ᾽ ἡ ῥαψῳῷδὸς ἐνθαδ᾽ ἣν κυων, 
"» τὰ 31 ἢ} μ᾿ ᾽ ΄ 

ηὔδας τι τοῖςδ᾽ ἀστοῖσιν ἐκλυτήριον ; 
καίτοι τό γ᾽ αἴνιγμ᾽ οὐχὶ τοὐπιόντος ἣν 
᾽ Ἁ - 2 Χ ,ὕ ᾿) Ἂ 

ἀνδρὸς διειπεῖν., ἀλλὰ μαντείας ἔδει 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 51 

δ᾽ φϑόνος φυλάσσεται; 

ὁ80 

390 

προὐφάνης ἔχων, 80 800 ἣν οὔτ᾽ ἀπ᾿ οἰωνῶν σὺ 

Ὗ, 817, ὅσος παρ᾽ --᾽ὠὗουλάσ- 
σεται] ἷ, 6. ὅσος ὃ φϑόνος ἐστὶν, 
ὃς παρ ὑμῖν φυλάσσεται, ἴο ΠΟῪ 
Βτθδῦ ΘΗΥΥ δἃΥΘ Υ8 ΘχΧρΡοϑβϑαᾶ 
ἴῃ ὑπ|15 1{6 οὐ ουαπ] δύο. 
Δ 881. ὑπελθὼν] ΘΠ], τ6ο.: 

τὸ ὑπε λϑὼν ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 
παλαιόντων, ὅταν τοὺς ἀντιπάλους 
ὑπέρχωνται λαϑόντες, ἵνα εὔχει- 
ρώτους οὕτω ποιήσαντες καταστρέ- 
ψώσι. Οἵ. ῬΒΙΠΟΟΙ. 1007: οἵως μ 
υὑπῆλϑες. 

Υ. 882. 56} 0].: μηχανοῤῥά- 
φον" τὰ φαῦλα μηχανώμενον. (ά- 
γους δὲ ἐκάλουν τοὺς ψευδεῖς φαν- 
τασίας περιτιϑέντας. ἀπὸ τούτου 
δὲ καὶ τοὺς φαρμακεῖς μάγους 
ἔλεγον. 

Υ͂. 888. ἐν τοῖς κέρδεσιν μό- 
νον δέδορκε)ὔ ὃο Ο΄ἸοοΥὸο Τα 56. 
ῖβρ. Υ, 99. βρϑεκίηρ' οἵ ὅπ. Απῇ- 
απ 0 τὰ ὈΠπά: γ᾽ άθθαῦ, 1 
Εἰτύθγῖ5. ΒΡ, 5.610].: ἀγύρ- 
τὴν" πτωχόν, ὀχλαγωγόν. Νε γ6 
αποῦοϑ ΑΘβοῖι. Αρ. 1278. καλου- 
μένη δὲ φοιτὰς ὡς ἀγύρτρια στω- 
χὸς τάλαινα λιμοϑνὴς ἠνεσχόμην. 
Ομ {π6 86 οὗ πὸ γον ἀγύρτης 
5866 ΡΙδἐο ΒΘΡΆΌΙ. Ρ.864,8. Ο. ἀηᾶ 
Θ 41 δι ηλ᾽ 5. ποθ (}. 119 88. 51411}.}.Ψὕ 

Υ, 880. ἐπεί] Τ|ῖ8 ἄοθ5. ποί 
ΒΙΡΏΪΥ Δ]]1061τ|1, 51 56 6015 Θϑὕ, 
Ὧ5. Βυπηοῖκ τηἰογρυοίβ, Βα ἢ 8 πὶ, 

ἔΟΥ͂, 88 ἴῃ ν8. 438. (428.) δηά 6]56- 
ὙΠ6ΥΘ ἴἢ ΘΔ ΗΥ Ρ͵αοθ5. Οἡ {Π6 τι86 
οὗ {Ππ6 Ῥαγύϊο] ποῦ 1 πᾶν ἐγϑαίθα 
αὖ ὌΝ 1018. 

586. δαψῳδὸς -- κύων]. 
ποΙοῖς δαψωδός" ἡ͵ Σφὶγξ ἡ, δα- 
πτουσὰα τὰς ὠδάς. κύνα δὲ αὐτὴν 
καλεῖ διὰ τὸ ἁρπαλχτικόν. ΤΠ6 
Οὐθοῖ ροϑίβ δῖ 1πΠ {Π6 Παρ οἵ 
ΔΡΡΙγΙπρ π6 οριθμποῦ ἄορ ἴο 81] 
Κιη 45. οὗ ἔθαυτα] τηοπβίθυβ. ΕΠ πῦ . 
Ηδτο. ἢ, 1911: τήν Ἢ ἀμφέκρανον 
καὶ παλιμβλαστῆ κύνα ὕδραν φο- 
νεύσας. ἈΑΡΟΙ]ΟῊ τι 5 ΤΕ 289. 68}}5 
{πὸ ἩΔΥΡΙΘ5 μεγάλοιο Διὸς κύνας. 
ΓΒ Βαγῖ65. ἴῃ ]θοίγα 1387 δγ6 
6816 4 μετάδρομοι κακῶν πανουρ- 
γημάτων ἄφυλτοι κύνες. ΒΕ. ΠΟΥ 
ἈΥΘ Βύγϑά μητρὸς ἔγκοτοι κύνες 
ΕΟ Οὐδδίοβ ἴῃ 6868. ΟΠοΘρΙι. 
1001. ΕΟ {ἐπ Ξρ!ιίηχ, ὁοιηρδ 
δ΄ ἴγαριηθηῦ ΟΥἩ {π6 ἐταρθαν οἵ 
ΑΘΒΟΙΎ ΙΒ 80 08}164: Σιφέγγα, δὺυς- 
αμερίαν πρύτανιν κύνα, ἃ5 Μ8]} 
ἃ5 Αὐῖϑε, ἤδη. 1987, 8566 058. 
ΜυύΟΙ: Βύϊοίο Π, 2, 8. 984 9ὺ}5. 
Αἀάϊύαμπι. δηϊηθᾶνν. ἴῃ. ΑἰΠ6η. γ. 
11. ἃῃα ὉΠ6 Δαύποῦβδ ὑπούθ ατοίαδᾷ. 
ΒΕΕΟΚΡΌΊ, 

Υ.388. 598 01.: τοῦ ᾽'πιόντος" 
τοῦ τυχόντος. ἀντὶ τοῦ οὐ τοῦ 
τυχόντος ἣν σαφηνίσαι. διὸ τού- 
των δὲ αὔξει τὸ ἴδιον κατόρϑωμα, 

4 ὃ 
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οὔτ᾽ ἐκ ϑεῶν του γνωτόν᾽ ἀλλ᾽ ἐγὼ μολών, 
ὁ μηδὲν εἰδὼς Οἰδίπους. ἔπαυσά νιν. 
γνώμῃ κυρήσας, οὐδ᾽ ἀπ᾽ οἰωνῶν μαϑών" 
ὃν δὴ σὺ πειρᾷς ἐκβαλεῖν, δοκῶν ϑρόνοις 

θ0ῦ παραστατήσειν τοῖς Κρεοντείοις πέλας. 400 
κλαίων δοκεῖς μοι καὶ συ χὠ συνϑεὶς τάδε 
ἁγηλατήσειν᾽" εἰ δὲ μὴ ᾿δόκεις γέρων 
εἶναι, παϑὼν ἔγνως ἂν οἷά περ φρονεῖς. 

ΧΟΡΟΣ; 

ἡμῖν μὲν εἰκάζουσι καὶ τὰ τοῦδ᾽ ἔπη 
400 ὀργῇ λελέχϑαι καὶ τὰ σ᾽, Οἰδίπου. δοκεῖ. ὦ 4ρῦ 

δεῖ δ᾽ οὐ τοιούτων. ἀλλ᾽ ὅπως τὰ τοῦ ϑεοῦ 
μαντεῖ᾽ ἄριστα λύσομεν. , "»-Ό΄ 

τοδὲ σκοπεῖν. 

ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 

εἰ καὶ τυραννεῖς. ἐξισωτέον τὸ γοῦν 
ἴσ᾽ ἀντιλέξαι᾽ τοῦδε γὰρ κἀγὼ κρατῶ. 

40ῦ οὐ γάρ τι σοὶ ξῶ δοῦλος, ἀλλὰ Δοξίᾳ᾽ 410 
ὥςτ᾽ οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράψομαι. 

μξῖξον καὶ μαντικῆς καὶ πάσης ἂν- 
ϑρωπίνης συνέσεως. σέ Οφα. 752. 

Υ. 892. ὁ μηδὲν εἰδώς] 1. 6. 
1 “1Ὸὸ 8δῃὶ ἀοοοπηῦθα ἃ5. ΠΟΥ Πρ' 
πούῃιηρ, 

γ.398. 5.91)0].: κυρήσας ἐπι- 
τυχών. Οἡ οὐδὲ 566 Μδτ ΕΠ. 8008, 

γ. 896.( χώ συνϑεὶς ταδε] 
Απᾶα ἣΒὸ ψγῆο π858 οοπύγίνοα 
1656 ὑμίηρϑ, 1, 6. 7ἷὺ Πὃ5 
ΡΊ δ πη 6 π᾿ 6πὶ|. 50 ΔΡον νϑ8. 818 
(818): Κρέοντος ἢ σοῦ ταῦτα τὰαξ- 
ευρήματα: ΕῸΙ συντιϑέναι τιϑοὰ 
ἴῃ {Π18 56η890 Φ8ΔΟΟὈ 5 ΘΟ ΡΔΥ͂ΘΒ 
Ποιμοβῦδ. Ὧἀθ ον. Ρ. 2τῦ: “καὶ 
γὰρ εὖ πρᾶγμα συντεθὲν ὄψεσϑε, 
γ ΠΥ συνεσχευάσϑη δα ργοροαθᾶ. 
Εν. ΤΙΟῃ 582: καχούργους ἄνδρας 
ὡς ἀεὶ στυγῶ,, οἱ συντιϑέντες τά- 
δικ᾽ εἶτα μηχαναῖς κοσμοῦσιν. 

Υ. 897. ἁγηλατήσειν) ΡΙα- 
ΟἾ]α ΔΌΙΘΡρ αν γ6116:; 885 Ὁ 18 
ΥΙΡ ΕΙΥ Θχρ] απ ϑα ὑγϑαϊᾶα8, Ηο6- 
Βγ6Η., Εΐγῃ. Μ,., δηᾶ {πῸ ρ]. 
Ηδτοδοί. Υ, 12. Μσβαπ. 560], : 
ἁγηλατήσειν' τὸ “ἄγος ἀπελά- 
σειν τὸ περὶ τὸν Λαΐον. 

Υ. 897 54. εἰ δὲ -- φρονεῖς] 
ΤΊΓ δῖα 5 15 5121] Ὑ]ΥῪ Πυθα θηθϑα ὈΣ 
Ῥϑῃπθαβ ἴῃ ἔνπιγ. ΒΆΘΟΙ, 264: εἰ 
μή σε χῆρας πολιὸν ἐξερύετο, 
καϑῆσ᾽ ἂν ἐν Βάκχαισι δέσμιος 
μέσαις, τελετὰς πονηρὰς εἰσάγων. 
ΒΕ. 

Υ. 408 54ᾳ. κ᾿ καὶ τυραννεῖς 
- ἀντιλέξαι)] Τιντοϑίαθ 58 γΥ5: 
ον ὑποῖιρὴ γοὰὺ αν {π18 
Ααἰβεϊηούϊου οἵ θοΐϊηρ Κίηρ, 
5111 ὉπΠ6 τὶρσῃύ οὗ τούτη ῖηρ' 
Θα 08] δηβΟΥΒ 5Πποι]α ὍΘ 
ΘΟΙΙΠΟΙ ὅο ἃ5 ΟΊ. 

γ. 4006. οὐ -- γεγράψομαι 
Ι 58411 ποῦ θ6 Θοῃγο]]θα οα 
ὑῃ68 ΡᾳΡΙϊο ἐδο]οῦβ ἃ5. ὑπ 
ΟἸΙο πη οὗ Ογϑοη. Βυ {π6 Αὐο: 
αν 811] ἔουθῖρηθ 5. γϑβιαϊηρ' ἴῃ 66 
οἷν (μέτοικοι) Ὑγ 6 76 ΘΟΠΡΘ]16α ἴο 
ὕδ Κ βουηθ ΟἸΔΊ ΖΘ 85 ὑπ6ῖν ρϑύγοη 
(προστάτην), Θηα “ἰο Ὀ6 ΘηΓΟΙ θα 
ΘΟΘΟΡΙΏΡΙΥ ἴῃ {86 ΡΆΡΠΟ [15{8.ὄ 
ὅθε δυϊά, γν. “ἀπροστασίου, ν. νέ- 
ἱξιν προστάτην. ,. Ἠοβυομῖπϑ: 
προστάτου" ὥστ᾽ οὐ Κρέοντος 
προστάτου γεγράψομαι. ἀπὸ τοῦ 

᾿ 
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ΟἸΔΙΠΟΥΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 

λέγω δ᾽, ἐπειδὴ καὶ τυφλόν μ᾽ ὠνείδισας " 
"- 3 5 -» 

σὺ καὶ δέδορκας. κού βλέπεις ἵν᾽ εἰ κακοῦ, 
3 κι “ ᾿ 9 3 ὦ φ» ’ 

οὐδ᾽ ἔνϑα ναΐέεις. οὐδ᾽ ὁτῶν οἰκοῖς μέτα. 
410 ἄρ᾽ οἶσϑ᾽ ἀφ᾽ ὧν εἶ; καὶ λέληθας ἐχϑρὸς ὧν 418 

"» » ᾽ τς διότι "» "» 
τοῖς σοῖσιν αὐτοῦ νερϑὲε καπὶ γῆς ἄνω. 

καί σ᾽ ἀμφιπλὴξ μητρός τὲ καὶ τοῦ σοῦ πατρὸς 
9..ϑ Ὁ 3 -»ὝὝ - ΄ 3 Γ 

ἐλᾷ ποτ΄ ἐκ γῆς τῆςδὲε δεινόπους 4ρα. 
βλέποντα νῦν μὲν ὄρϑ', ἔπειτα δὲ σκότον. 

410 βοῆς δὲ τῆς σῆς ποῖος οὐκ ἔσται λιμήν. 420 
"- ) ᾿ἀδολὶ 3 ιν ποῖος Κιϑαιρὼν οὐχὶ σύμφωνος τάχα, 

ὅταν καταίσϑῃ τὸν ὑμέναιον. ὃν δόμοις 
ἄνορμον εἰρφρέπλευσας. εὐπλοίας τυχών; 

᾿ϑήνησι νομίμου. ἀνάγει δὲ εἰς 
τοὺς ἥρωας. ἔνεμον γὰρ προστά- 
τὴν οἵ μέτοικοι, καὶ͵ οἵ μὴ ἐπι- 
γραφόμενον τοῦτον ἀποστασίου δί- 
κὴν ὥφειλον. Μυβαβ. Βγαποῖς 
γϑίθυβ ἰο Ῥ, γούουι γ8ϑιν. Τοῦ. 
ΔΝ ὁ ΤΟ ΟΝ 

Υ, 408, σὺ καὶ δέδ ορκας, 
κοῦ βλέπεις] ἘΠῸ ραυίῖο]δ5 καὶ 
- καὶ δον ἴο Θϑοῇ οὐπου, Ὡπα 
{115 15 π 1655 ο] δούϊοῃ 16, θ6- 
οδτιθα π6 ροθὺῦ πιϑῖτοθ ΤΊ ΘΒ185 
ΒΡΘΘΙς ἴῃ 8 ΟΡ ΒΟΌΣΘ Φηα τιππιβιι αι] 
βύχοϊη πγουρῃμοιῦῦ Πἰ5. γΠ016. ὁ0η- 
γουβαύϊου. τΥ1Ὁ} ΟθαϊραβΒ. Ἡθη6θ 
Οϑαϊριι5 58 08 ἴῃ γ5. 439 (454) ὡς 
πάντ᾽ ἄγαν αἰνικτὰ κασαφῆ λέ- 
γεις. Βα ΤΊνοβιαΒ βαγβὶ γοῖν Δ ΥΘ 
ποῖ ὈΠΙπᾶ, ἴῃ 885 1Ππ|6}} ἃ 5 Σου 
ῬΟΒ5655 ἘΠ ΡΟ ΘΥ οὔ βϑοίηρ, 
ἘΠ Ὸ Ὑ81Ὶ γοὺ ἀΐὸ ὈΠπα, [06:- 
ὄϑα586 γοὰὺ ἀο ποί 566, 1. 6. πα - 
ἀογϑίδπα οίο, Βγαπ ΚΟ ὁοπι- 
Ρᾶτθβ Α]. 8ῦ: ἐγὼ σκοτώσω βλέ- 
φαρα καὶ δεδορκό δὅο 8150 
ΑΘΒΟΉΣΙ. Ῥτο ΓΕ βλέποντες 
ἔβλεπον μάτ ν. 

Υ. Α10. ἀρ᾽ οἶσϑ'᾽ Κπονοϑὶ 
ποῦ 1. 6. ΘΧΡΓΘσ56α ροβιίνοὶνυ, 
ποὰ Κηον οὐ ποῦ, ΒΕ. 

410 54ᾳ. καὶ λέληϑας -- ἄν οἹ 
ΠΟ Β6η86 ἴδ: οὐκ οἶσϑ'α ἐχϑρὸς 
ὧν (ἰ. ὃς ἐχϑρόν δε εἶναι) τοῖς 
σοῖσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς νέρϑε (. 8. 
ἴο γΟΤΤ βαυμ6υ) καὶ τοῖς ἐπὶ γῆς 
ἄνω (ἰ. 6. ἴο γοῦν τη Οὐ 167). 
ΟὟ, 412. 5.680].: ἀμφιπλή ξ᾿ 
ἡ ἐξ ἀμφοτέρων ἐλασία, ἡ ἕκατέ- 

ρωϑεν πλήττουσα, ἔχ τε πατρὸς 
καὶ μητρός. 80 «1580 ἀμφιπλὴξ ἴῃ 
Τγδοῃ. 980. πα ἀμφέπληκτος ῬΉΗΝ: 
018., (ΘΙ 5686 ποίΐίθ) 8.6. τιβϑᾶ 
δοινοὶγ. Οη τοῦ σοῦ, Ἰοϊπδα ἴο 
ἐπ6 βϑοοῃμᾶ βυρβίθηϊινο ΟἾἹ]Υ, 8566 
Μεθ. 8 441. πού. 2. 

Υ.. 419: ἐλᾷ] 1. 6. ἐλάσει, ΟἿ, 
ΟΩ Υ. 188, δεινόπους, 88- 
γΥ ΔΏΟΘΙΠΡ' αν ΥΥΓα] 516}. ὅ0 
ἘΠ. 491: χαλκόπους Ἔρινύς. 
᾿Δρὰ 15 ᾽Ερινύς, ἃ5 15 ΥἹΡΊΉ ΠΥ ὁὉ- 
ΒθΥγϑα ὈΥῪ Ε]ΠΗΒΙΘΥ, ὙΠῸ ΘΟΙΏΡΑΥΘΒ 
ΑΘ6508}. ΗΝ 419: ἡμεῖς μέν ἕσμεν 
Νυκτὸς αἰανῆς τέκνα, ραὶ ἣ 
ἐν οἴχοις γῆς ὑπαὶ κεκλήμεϑα, 
Δ η8 δορί. ὁ. ΤΊ. 1729: πατρὸς εὐ- 
κταίαν Ἔρινύν. 

Υ͂. 414. βλέποντα -- σκότον] 
50. σκότον δεδορκώς ΕἘπιτ. ῬΠΟη. 
891, εἰςορᾷ κνέφας ΒΔ60Β. ὅ10. 
Ξθθ δ]580 δῖον, γ8. 1218 (1349). 
Μυβαπ. Εὐέυταν 4180 Ὑϑῖθυϑ ἴο 
Φ δ οοΡ 5 οη ΑπΐΠ0]. ΝΟ]. Π|. Ρ. 11. 

υ 09: 
Υ. 410. βοῆς} ΤΠθ ροπίξίνο 46- 

Ροπᾶβ ἀροῖ σύμφωνος, 586 Μ ἃ. Ό}ι. 
ἜΠΗ πού. ἢ. πού 8 101 --- 109, 
1., 8. δια δα ἀϊξαπι. Ρ. ὅ82, 5. 6}}0.: 
λιμήν" τὸν λιμένα τίϑησιν ἀεὶ 
ἀντὶ τοῦ τόπου. “τροπικὼς δὲ ἀντὶ 
τοῦ ποῖ οὐκ ἐλεύσῃ βοῶν. Τὸ 56 Θ1ὴ5 ᾿ 
ἴο 5ιρσηῖν ἃ γθοθΡ δ 19. 

Υ. 416. Κιϑαιρὼν͵ ΤῆΘ 411π- 
βίοῃ ἰο Μουηΐ ΟἸἤδθύο 15. Ρ66ι- 
Πα ΥῪ ΡΡτορυῖδίθ. 

Υ͂. 411--418. ὅταν καταΐσλῃ 
-- τυχών] Ὑμέναιον εἰςπλέειν 

ἘΣ ᾿ 

Ἕ“ 
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ἄλλων δὲ πλῆϑος οὐκ ἐπαισϑάνει κακῶν. 
420 ἃ σ᾽ ἐξισώσει σοί τε καὶ τοῖς σοῖς τέκνοις. 420 

᾿ » ᾿ ’ὔ Α Φ ΟΣΑΝ, ͵ 

προς ταῦτα καὶ Κρξοντα καὶ τούμον στόμα 

΄προπηλᾶχκιζε. σοῦ γὰρ οὐκ ἔστιν βροτῶν 
Γ Ω’᾽ 9 , , 

κάκιον οοτις ἐχτριβησεταί ποτε. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 
3 -»Ἢ -Ἕ 3 3 ω}} Ἁ ͵ , 

ἡ ταῦτα δὴτ᾽ ἀνεκτὰ προς τουτου χλυειν: 
420 οὐκ εἰς ὄλεϑρον; οὐχὶ ϑᾶσσον; οὐ πάλιν 480 

ἄψοῤῥος οἴκων τῶνδ᾽ ἀποστραφεὶς ἄπει; 

ΤΕΙΡΈΕΈΣΙΑΣ. 

3. Ὁ “ 3 ὍὮ᾽ ᾽ ᾿ σὴν ΄ 

οὐδ᾽ ἱχόμην ἔγωγ᾽ ἄν, εἰ σὺ μὴ ᾽κάλεις. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
οὐ γάρ τι σ᾽ ἤδη μῶρα φωνήσοντ᾽, ἐπεὶ 
σχολῇ σ᾽ ἂν οἴκους τοὺς ἐμοὺς ἐστειλάμην. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

480 ἡμεῖς τοιοίδ᾽ ἔφυμεν, ὡς μὲν σοὶ δοκεῖ. 488 

μῶροι, γονεῦσι δ᾽. οἵ σ᾽ ἔφυσαν. ἔμφρονες. 

ΑἸ ΘΠ ΟΡ] ἃ δοιμθυ δῦ δίγϑηρθ ΘΧ- 
Ἢ γγοββίοῃ, 15 ΠΘΥΘΥ 6160 55 ΔΡΡτο- 

ὩΣ ΑΝ 

Ρυϊαῦθ, 88 ὑμέναιος ἀθηούϊηρ {πὸ 
ππαρύ18} ριοοθϑϑίου. θηὐθυϊηρ ὑΠ6 
Ἰοτηθ οὗ {πΠ9 ὑὈγυΊἀθρύόοιη, σοηὐα ἢ 8 
4.150. 1 50Π16 ἄθρυθθ ὑπ πούϊοῃ οὗ 
{Π68 ϑ1  βύδηθῖνο εἴφπλους, ΔΩ 5 06 
ΌΥ ὑμέναιος “εἴρπλους ἰ5 διρῃιβοα᾽ 
ὑπ6 τηϑυγῖαρα 0561, {Π6 56η868 
τη ΡῈ: θη γοῦ Θᾶτ Υἱὺ ἢ 
αῦὺ δὴ ὉὈΠΙΌΠΟΙΥ πὰ ΥΥΪδ 6 
γοῦὰ αν οηὐθγϑθα υόοὺσ ἴδ- 
π 6 Υ᾽5 Ποῖι56 δῇξου γοῦν 5πὸο- 
ΘΟ 558] οχροαϊίϊοη, νἱΖ. δου 
Πγ ηρ' 80 ἱΠΡΘΏΪΟΙΙΒΙΥ 50] ν6α {πΠῸ 
ΦΡΉΙΧ᾽ 5 ΙΔ 4]6. 

Υ. 490. ἅ σ᾽ ἐξισώσει --- τέ- 
νοις} ΤΠὴΘ 56η56 ΔΡῬΘΔΥΡ {0 Ρ6: 
πα ὙΠ θη γοῖὶ πᾶν Ἰθδυποα 
0Π15,) γοῖι ΨΠ1Π ἔπη οὐαῦ ὑμπδαύ 
γοὰ ἃ (ἴσος σοί, 1. 6. ποῦ {86 
500 ΟΥ̓ ῬΟΙΥΌυΒ, 8ἃ5 γοὺ ἔδῃ- 
ΟΥ, θα. οἵ 1.418) ψπδύ γοῖῦ 
ΑΥ6, δα ὑπ ὈΥΟΌΠΟΘΥ οὗ ΥΟῸΥ 
οὐ οἰ] ἄτη (ἴσος τοῖς σοῖς. 
τέκνοις). 

Υ. 421. πρὸς ταῦτα] Τύδαπθ 
ὅ96, 0ῃ. Υ8. 848 (398). -- τοὐμὸν 
στόμα, 5]. τοὺς ἐμοὺς λόγους. 
ὅο Β6]ονν ν8. 67] (048): τὸ γὰρ σὸν 
-- ἐποιχτείρω στόμα ἐλεινόν. 

Υ. 495. οὐκ εἰς ὄλεθρον) 888. 
οὔ κ. 418: {118 κὶ οὐ πάλιν 
-- ἄπει; ΜΠ γοὰ ποὺ ὈθρΌμπΘ, 
δθᾶ αὐ {π|5 πουϑο Οἵ, 198 (188): 
παλίσσυτον δράμημα νωτίσαι πά- 
τρας ἄπουρον.. 

γ. 428 ὡς οὐ γάρτι --- ἐστει- 
λάμην]Ἱ 1 56πύ ἕο γοῖῦ 6- 
οδι856 1 ἀϊᾶ ποὺ Κπον ἐπδΐύ 
γοῖι νοῦ] 5ΡΘ8 Κ ἔοΟΙ 5 ΕΙν, 
ον Βα 1 Κα ὑπ15, Σοσ ] ἃ 
ὈΥ πὸὺ 688 ἤδύθ 56η Ὁ. 
γοῖι ον μοιι56. τιῦῃ {Π6 βδτηθ 
ὈΥΘΥΠῪ 85 ἐπεὶ --- ἐστειλάμην ἴτι 
{Ππ158 Ραβδδρθ, γγ ἢπᾶ ΔθονΘ γ8.918 
(818): οὐ γὰρ ἂν δεῦρ᾽ ἱκόμην. 

Υ. 480. τοιοΐδε}] Α5 μῶρον 15 
Πού δαάρά ἰοὸ οχρίαϊη {Π15 ρτο- 
ποῖιῃ, 50 ἴῃ ΡΒΙ]. 1271 (1248): τοι- 
οὗτος ἦσϑα ---᾿ πιστός, αἀτηρὸς λά- 
ὅρα. ΤΉΘΥΘ 15. πούμιηρ' ΟΡ] Θοίοι-᾿ 
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ποίοισι; μεῖνον. τίς δέ μ᾽ ἐκφύει βροτῶν ; 

ἥδ᾽ ἡμέρα φύσει σε καὶ διαφϑερεῖ. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 55 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

440 , »»ἬἌ » ᾽ Ἷ 

485 οὔκουν σὺ ταῦτ᾽ ἄριστος εὑρίσκειν ἔφυς ; 

ς ΄ »»4ΔγὉ» - » 93 » ,ὔ 

ὡς παντ΄ ἅγαν αἰνικτὰ κασαφῆ λέγεις. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
-»Ἥ 2 Ψ 

τοιαῦτ᾽ ὀνείδιζ᾽. οἷς ἔμ᾽ εὑρήσεις μέγαν. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

αὕτη γὲ μέντοι σ᾽ ἡ τύχη διώλεσεν. 

ΟἸΔΕΤΟΥΤΣ,. 

ἀλλ᾽ εἰ πόλιν τήνδ᾽ ἐξέσωσ᾽. οὐ μοι μέλει. 

8.016 ἴῃ {π6 γοϑβίύιοπ οὗ {π6 ρϑτ- 
ΐο16 μὲν, Ὑγ ΒΟ], Β0ΠῚΘ ΟΥΟο5 σου] 
ΡΙδοθ δου σοὶ. ὅ86 Αηΐ. 1: κα- 
λῶς σὺ μὲν. τοῖς, τοῖς δ᾽ ἐ ἐγὼ ᾽δό- 
κουν φρονεῖν. ΡὨΙΟοΥ. 219 : ὁρῶντα 
μὲν ναῦς --- ἄνδρ α δ᾽ οὐδέν᾽ ἔν - 
τοπον. ἃπά ἰ014. 1186: ὁρῶν μὲν 
αἰσχρὰς ἀπάτας στυγνὸν τξ φῶτα. 
δὲ ἃ5 ἴπ ὑπ6856 ρϑββαρθ8 μὲν 15 
ΡΙδορα δον ὁρῶν, Ὀθοδαβθ {ῃ6 
Ῥοθὺ, Ὁ. 80 ἀοΐῃρ', ἔογσιηθα {Π6 
ΔΡΟάοδβ[8 ἴῃ Πῖ5. οὐ τηϊηα ὑπι8: 
ὁρῶντα δὲ ἄνδρα πὰ ὁρῶν τε 
στυγνὸν οἴο., ΠΟΙ τηϊρμῦ Ππϑύθ 
Ῥθθηὴ ιἰι8684 ἃ8 ΔΌΟΥΘ ΥΒ. 209 586. 
(ὕ4, 500). ἔχων μὲν ἀρχὰς -- ἔχων 
δὲ λέκτρα: 80 Π6Υ͂Θ 6 Πεὲ5 νυυϊθίθη 
ὡς μὲν σοὶ δοκεῖ Ἰῃ!οηᾶίπρ' [ο ἔογπη 
{π6 οΡΡοϑβῖδθ ΤΏ ΙΡ 6. {πὰ5: ὡς δὲ 
γονεῦσι δοκεῖ. 80 Χ ὁπ ΟΡ. Ογτορ. 
Υ,2, 38: ὡς μὲν τινὲς ἔφασαν --- 

᾿ ὡς δ᾽ αὐτὸς νῦν λέγει. 868 8180 
ΤΥ ποίθ οἡ ἘΠ]. 189. 

Ὗ-.431. ἔμφρονες 61. φρόνι- 
μοι. οἵ σ᾽ ἔφυσαν τιθδηβ γοῦν 
Υ68} ρΡαύϑηῃῦβ, 1ῖῃ. σοπίγϑαιϊδύϊηο- 
ἰοη ἴο ὑποϑθ μοὶ Οδαϊριι 580- 
ῬΡοβϑαᾶ ἰο Ὀ6 μ15 ραγϑῃηΐϑ. 

Υ. 488. Κ.9801.: ἤ δ᾽ ἡμέρα 
φύσει σε ἀντὶ τοῦ, οἵων εἶ γο- 
νέων δείκνυσι" διαφϑερεῖ δὲ, διὰ 
τὴν πήρωσιν καὶ τὴν λοιπὴν τοῦ 
βίου ἀνατροπήν. 

ν. 48, 5. ὁ. 0].: οὔκουν σὺ 
ταῦτ᾽ ἄριστος" ὥςπερ εἰρω- 
νευόμενός φησιν" αἴνιγμά ἐστι" 
σὺ ϑᾶττον νοήσεις, ὅτι καὶ τὸ τῆς 
Σφιγγὸς αἴνιγμα πρῶτος ἐξεῦρες. 
ὁ δέχεται εἰς ἔπαινον. 

Υ. 486. οἷς ἔμ᾽ εὑρήσεις  ἐ- 
γαν] [πὶ ψ πΐο γοῦ Μ11Π]1 {πα 
1.6 σγϑδῦὺ, 1 γοὺ Θοπϑι ον {ΠπῸ 
τηδθίου οδΥ ΠΥ. ΤῊ ἐαΐαγτα ἔσται 
ΙηΔΥ 6 ΘΧρΙαϊηθα ἴῃ {πΠ6 581η6 
ΤΩΘΏΏΘΙ ἴῃ ν5. 1496 (1460). Ἐπ- 
ἘΠΒΘΤ, 

Υ. 481. αὕτη -- σ᾽ ἡ τύχη 
διώλεσεν͵ νἱΖ. {16 ἜρΝΆτιοι οἵ 
{πὸ γἹἱαα]6. 

γ.488. οὔ μοι μέλει} 1 νι} 
ὙΠ ΏΡΙΥ ΘΔΥ Δ ΩΥ Δ] Θμἱν 
ὙΠΙΟΙΝ ϑν θο6ἴ81] τὰς ἴοΥ Πἃ- 
νἱηρ ΒοΟΙν θα ὑμπεὺ τα ά4]16, 1ἢ 
Ι πᾶν βεανοᾶ {Π6 ΟἷὖΥ ὈΥ͂ 50 
αοῖπρ. 

-. 

ως 

τ 
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56 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 
, , Ἂ Α ῇ 

απειμι τούνυν᾿ καὶ συ. 
» , παῖ. κομιζὲ με. 

ΟΥΑΙ ΤΙ ΕΣ; 

44( -- κομιζέτω δῆϑ'᾽" ὡς παρὼν σύ γ᾽ ἐμποδὼν 44ὖ 
-“" ΄ " ς 

ὀχλεῖς. συϑείς τ᾽ ἂν οὐκ ἂν ἀλγύναις πλέον. 

ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 
, ᾿ "» 9. Ὁ φ' Ὡ 3 

ἑειπῶν ἀπειμν ὧν ουνξᾷ 

δείσας πρόςωπον. 
ἦλθον. οὐ τὸ σὸν 

οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὕπου μ᾽ ὀλεῖς. 
λέγω δέ σοι᾿ τὸν ἄνδρα τοῦτον. ὃν πάλαι 

440 ζητεῖς ἀπειλῶν κἀνακηρύσσων φόνον 450 
κ “- Ἔν αν ᾽ 3 - 

τὸν Μαΐειον. οὗτὸς ἔστιν ἐνϑαδὲε, 
ξένος λόγῳ μέτοικος, εἶτα δ᾽ ἐγγενὴς 
φανήσεται Θηβαῖος᾽ οὐδ᾽ ἡσϑήσεται 

τῇ ξυμφορᾷ. 

Υ. 440 5ᾳ. Σύ γὲ 15 δὴ Θχρυθϑ- 
5ῖοη. ἀθῃουϊηρ' ἰηα!ρπαίοη, δηά 
ὀχλεῖς ἐμποδύίν, Υ ἃ. ΘΟΙπΙηΟΠ 
οὐπδίνιοιίοπ οὗ 18, Δαν ΘΙ, πη Θ δ 5 
γοι ὑγσοῦθ]α 6 ὈγῪ μεΐπρ 1 
πὸ γῶν. ΗΒΕΜ. Οἱ {1Π|ὸ ἀοα}]0 
ἂν 566 ποίϑθ οῃ νυ. 884. 

Υ. 442. 5680].: ἐνταῦϑα παῤ- 
δησιαστικώτερον ὅλον τὸ πρᾶγμα 
παραινίττεται, ἀμφοτέρων' τοῦ ποι- 
ητοῦ στοχασαμένου, τ τοῦτετῷ ῦ δρά- 
ματι, συμφέροντος, ὅπως μὴ ἀνα- 
καλύπτηται ἡ ὑπόϑεσις (διὸ αἱἰ- 
νιγματωδῶς πάντα φησί), τοῦ τὲ 
τῷ προφςώπῷ πρέποντος. ἔδει γὰρ 
εἰπεῖν τὸν μᾶντιν τὰ μετ᾽ ὀλίγον 
φανησόμενα. 

Υ. 448. πρόφωπον) Οοαυπίεο- 
πᾶ 66. (ππαουβίθηα ὑπ δριὐποὺ 
{πγοδύθηϊπηρ)Ρ,: ἱ. 6. ΥΟΌΤ 
Ὁπνοδῦβ, ὅο ν. ὅ88 (614) τόλμης 
πρόφωπον. Βοίϊι6 Θομραγοβ ΗΟΥ. 
Θά. ΠῚ, 9, δ:: ποῖ γο] 8 1η- 
ΤῊ ἐγγαπηί. - οὐ γὰρ 
ἔσϑ᾽ ὅπου, πυπάαδ ΘὨΐτη; 
δξ ΜΑΥ, 8 485. οὐ, 2. Ῥ. 908. 

Υ.444, λέγω δέ σοι} ὃο ἄρον 
νβ. 412 (407) 546.: λέγω δ᾽ - ὠνεί- 
δισας" σὺ καὶ οἕο.--- Οἡ Π6 ΡΠ ΓΘΒ6 
τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὃν --- οὗτος 
οἷο. 865 Μδύιῃ. 8 414. 

ν.441. ξένος λόγῳ μέτοικος] 
ΤΊ. οομαρὶθίθ ρμταθθ που ΒΡ: 

τυφλὸς γὰρ ἐκ δεδορκότος. 

νὺν μὲν ξένος λόγῳ μέτοικος ὦν. 
Ὑγ6 τοιδὺ ἐμϑυθίοσθ οὔϑουῦγθ ὕνγο 
ἐπίηρδ; ἤγχβῦ, ὑπαῦ ὑπ ροοῦ 1ιὰϑ 
Ῥθθῃ ρα ᾿οὗ δ ΘΟ] α ΠΟ ; ΤῸΥ αὶ 
ΔΥΘΥ Πδνὶηρ 50 ΘΟ] ΘΠΟΘ64, {πὰῸ 
8 δια ]θοὐΐνο Το θα ὙΥῚ ἢ {πὸ Ῥδγ- 
ἐϊοῖρ]6 φανησόμενος οτπρῇΐξ ἴο παν 
θθθη Ορροβϑά ἴο {πΠ6 βδαϊ]θοίνο 
μέτοικος, ἢὮ6 πΠαϑ8 ααϊῥίθα {π6 οοη- 
δύσι πῃ Ῥαρδη ἱ, ἃπᾶ 
πϑοὰ ἃ βμηϊίο γον ἱπβίοαα οἵ {πὸ 
Ῥδυοῖρ]θ. Τὔχϑιηρ]θ5. οὗ τπ6 βᾶτηο 
Κιμα οὐοοὺν ἘΠ. 188. 149, Απῦ. 80ῦ. 
1141 θα. ὙὝγδοι. 2602 δ: 661 Βᾶ. 
Ομ ΠΟ ρᾶθθδρθ8δ 566 Ὧν ποῦθϑ, 
Αἀᾶ ν5.1200 (1171}54. οὐ {πΠ15 Ρ]δγ. 
ϑοομαϊΐν, Ὑγ78. πηιϑῦ Ρθδγ ἴῃ τηϊπα 
{πῶ νῦν μὲν οὐ πρῶτα μὲν 8418 
ΒΟΤΊΘ {1168 ομηἱ το ἃ ὙΠ6η ἐπ Ρὰ1- 
ὑ10165 εἶτα οὐ ἔπειτα δὲ ἱχηχηθαϊα- 
[6] ΦὉ]Π]1ονν, ΡΙδίη]γν ᾿παϊοεύηρ' πῶ 
ὍΠ6 ἔουτηθὺ ΡΥ 10165 8Υ6 [0 ΒΘ Βα}- 
Ρ] 16, δο Ηοπι. 1]. Δ, 92: ἕλε δ᾽ 
ἄνδρα Βιήνορα, ποιμένα λαῶν, 
αὐτόν, ἔπειτα δ᾽ ἑταῖρον, Οἱλῆα 
πλήξιππον. ΤΠΘ ΘΟΠ ΥΔΥΎῪ ΟΟΟΕΙΒ 
ἴῃ νβ. 09ὅ (670) 544. ψΠ ογ΄ τανῦν 
ἰδ ΟΡΡοΒβϑᾶ ἴο {π ΒΡ Υθβ8θα μᾶγ- 
{1016 πάλαι. 

ν. 449. τῇ ξυμφορᾷ] ΥἱΖ. ἴῃ 
105. ΔΡΡϑδυΐηρ' {παῦ Πθ νγἃ5. ἃ ΤΊ- 
Ῥϑῃ οἰδίσθη, ξυμφορὰ 15 4180 {π||8 
αϑθ4 οὗ ρσοοᾶ ἰουῦππθ ἴῃ ἘΠ]θοΐν, 

Ν αὶ 



“ὦ 

ὌΨΕΣΙΝ να ὐσε ΤΟΎΣ 

ἔξ ΟἸΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. ἱΥ! 
Ὰ 

400 καὶ πτωχὸς ἀντὶ πλουσίου ξένην ἔπι Δδδ 
σχήπτρῳ προδεικνὺς γαῖαν ἐμπορεύσεται. 
φανήσεται δὲ παισὶ τοῖς αὑτοῦ ξυνὼν 
ἀδελφὸς αὑτὸς καὶ πατήρ. κἀξ ἧς ἔφυ 
γυναικὸς υἱὸς καὶ πόσις, καὶ τοῦ πατρὸς 

4δῦ ὁμόσπορός τε καὶ φονεύς. καὶ ταῦτ᾽ ἰὼν 4600 

ἔσω λογίζου᾽ κἂν λάβῃς ἐψευσμένον. 
φάσκειν ἔμ᾽ ἤδη μαντικῇ μηδὲν φρονεῖν. 

ΧΟΡΟΣ ᾿ 

(στροφὴ α΄.) 

Τίς, ὅντιν᾽ ἁ ϑεσπιέπεια Δελφὶς εἶπε πέτρα 
ἄῤῥητ᾽ ἀῤῥήτων τελέσαντα φοινίαισι χερσίν ; 4θῦ 

400 ὥρα νιν ἀελλάδων 

ἵππων σϑεναρώτερον 

Υ. 466. εἴσω Ὠϊπᾶ, 

1980: κἀπὶ ξυμφοραῖσί μοι γξγη- 
δὸς ἕρπει δάκρυον ὀμμάτων ἄπο. 

ν. 451. σκήπτρῳ. προδει- 
κνῦὺς] ΤΠπδογβίαπα τῇ βακτηρίᾳ 

λ προδειχνὺς ἑαυτῷ τὴν ὁδόν. ΒΑ. 
ΑΥ̓οΥ προδεικνὺς Ὑγ76 58ου τη- 
ἀογβία πα ρυορϑυῖν τὴν γῆν, ἣν στι- 
βεύσει, γΥΠϊο ἢ σου] θ6 δαυῖν]θηΐ 
ἰο τὴν ὁδόν. ΟἸημΠΘῃ ἐδ (ΟΥΒ ΔΡΌΙΣ 
ΘΟΙΡΆΥΘ ΤῊ ΘΟΟΤΙ. ΧΧΗ͂, 102: τὸν 
μὲν ἄναξ ἐτάραξεν, ἐτώσια χερσὶ 
προδεικνὺς πάντοϑεν, ἀπ Κ ΘΠ 6 ὁ. 

ΚΟθ64. 066: τορϑὺ ἱποθυῦτϑβ ν1 86, 
βῬϑθα]6 56 5111 ὑτ δύο ρτ ἃϑύθη- 
ἰδ 8 197. 

Υν. 452. φανήσετα --- πατήρ] 
10 Ὑ711}1 ΔΡῬῬΡΟΔΥ ὑμβδὺ 1Πης6 581η6 
δ 15 θοῦ Ῥτούμου δηᾶ ἔϑ- 
ὑΠ861 οὗ 1ῖβθ. οὐ ΟΒΙ] ἀγΘ ἢ 
ΥΣῸ ἢ ΠΟΙ ἢ 6 ἀν761]8. 
Ὗ. 46. ὁμόσπορος] Τὴν αὐὖὐ- 

τὴν σπείρων γυναῖκα. ΞΟΗΟΙ,.. Α8 
1π6 ὑγαρϑαϊθηβ 56 γενέτης ἴο ἸηΘ 8 ἢ 
ποῦ ΟἿΪΥ ὑπ ἔδέμου, Ὀπὺ 8150 116 
Βοη. (οΓ, γβ. 4θ4.), πᾶ ἀρδίῃ. ὃμο- 
γενὴς 15. αϑοᾶ ἴῃ γ8, 1880. ἴῃ δῃ 
δοῦν 56η86, 80 ὑμόσπορος ἰδ5 ποΐ 
ΟὨΪΥ ΔΡΡΙ1θά ἴο {π|6 σοιηδῃ (2ὅ.), 
ἣ σπείρεται ὑπό τινος σὺν ἄλλῳ 
τινί (πο 15. ἐγθαίοα 85 ἃ ννἱἴὸ ὈῪ 
016 Τῆϑ) ἴῃ ΘΟΙΏΤΊΟΙ τυ Ὁ} Δ ΠΟ 61), 

Ὑ γυῦ αἰβο, ἃ5 ποθ, ἴἰο ἐπθ τηϑῃ, 

ὃς σπείρει τὴν αὐτήν τινι γυ- 
ναῖχκα, ΠΟ ΒΗ ΘΒ. ὅπ βδιὴθ 116 
ΣΓΠ ὩπΟΥΠΟΙ τῆϑη. Τ1Π6 ὁοη- 
βύσπιοὐῖοη οὗ {π15 δα] οὔνγα νυ ΕΠ {Ππ6 
σϑηϊῖγθ 15. Θχρ αἰηθα θῪ ΜαεύΪι. 
8 5719: ποτοῦ σ᾽ 

Υ. 451. φάσκειν] Ἱπβηϊῖνο ἴον 
Πηρογαύνο; οἵ, Μαύἐ, 8. ὅ40. 

Υ, 458 564. 5.6 Π0].: ἀκόλουθα 
ἐστι τὰ τοῦ χοροῦ πρὸς τὰ προει- 
ρημένα. νῦν δὲ οὐκ ἔστιν αὐτῷ 
ευπροβφῶπον ἀναλογίξεσϑαι περὶ 
ὧν εἶπεν ὁ μάντις. διὸ ἀνατρέχει 
ἐπὶ τὸ μάντευμα, τοῦ θεοῦ. ἡ δὲ 
νοῦς τές ἐστιν οὗτος, ὄντινα ἐμ- 
ανέξει τὸ μαντεῖον. ἢ͵ οὕτως" τίς 
στυν οὗτος, ὃν κατώπτευσεν ἡ 
“ελφὶς πέτρα, οἷον, ὁ μὴ λαϑὼν 
τὸ μαντεῖον τοῦ ᾿“πόλλωνος. 

Υ. 408. Δελφὶς πέτρα] Τῆς 
οἷὖν 1561} δπα π6 ἤθιηρ]α οἵ ρο]]Ὸὸ 
66 θοῦ βιθπαιθα οἡ τηοτιῦ ΡδΥ- 
Ὠϑδδιι5. ὅθ δύγθρ. ΙΧ, γ. 418.. 
Φαπίύΐη. ΧΧΙΥ, 6. Τιῖν. Χ1)1, 1ῦ. 
Επε. Οἵ. πὰ αν. Απᾶγ. 999. Τοῦ ὅδ0. 

Υ. 409. ἄ ὁ δητ᾽ ἀῤῥδῥητων) Μα- 
χίηβ πϑίδπάαε; οἵ. οὐ ῬΒΙ]οΟΙ. 
408. πα Μετ. 8 440, ὅ. 

Υ. 461. σϑεναρώτερον) Νει- 
ὑπο. ΠΟΥ ΠΟΥ ἴῃ Η τη. 11. ΙΧ, 5608: 
ἄτη σϑεναρή τε καὶ ἀρτίπος, 4065 
ὑπ6 δἀ]οοίνο σϑεναρὸς Ὀγ 1561} 



ὁ8 

φυγᾷ πόδα νῶμᾶν. 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ 

ἐγόπλος γὰρ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπενϑρώσκει 
πυρὶ καὶ στεροπαῖς ὁ Διὸς γενέτας. 

40ῦ δειναὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕπονται 
Κῆρες ἀναπλάκητοι. 

470 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 

ἔλαμψε γὰρ τοῦ νιφόεντος ἀρτίως φανεῖσα 
’ - Ἁ μά ώ ΄ Ἦν ΄ 

φαμα Παρνασοῦ τὸν ἄδηλον ἄνδρα παντ ἰχνεύειν. 

φοιτᾷ γὰρ ὑπ᾽ ἀγρίαν 
410 ὕλαν ἀνά τ᾽ ἄντρα καὶ 

πέτρας. ἅτε ταῦρος. 

Υ. 411. 
Τἡϑοοιηπηθηαείίϊοη οἵ Εγταγναῦ, 
1105. ΜΒ, ὡς. 

ΠΡΙΥ ϑυιτὐπ658,. 85 Βσέαταν 
ϑϑϑυΐβ ἴῃ Π15 ποῦθ οἢ {Π185 ρᾶββᾶρθ, 
Ραῦ νϑβθηθῆοθ. θη ΠΟΥΥΘΥΘΥ 
{π|5 ἀα ΔΙ ΔΎ 15 οὐὐγιθαΐοα, 8.5 6.6, 
ἰο ἃ 1800 ΟΥ̓ Πϊρσηΐ, 1 οΘΥἐΔ ΗΙΥ͂ 
ἄοθ5 ποὺ αἰ ΘΥ ἔγοτῃ βυγ {0Π688.ἄ 

Υ. 402. φυγᾷ πόδα νῶμ ἂν) 
Χ Οἱ ἐΠπ8 Ρορέϊοα] Ρμν 886 φυγῇ ἀπελ- 

ἌΝ, δεῖν ΤοΥ ἀποφεύγειν Ι δδᾶνγθ τὸ- 
᾿ τη Καα αὖ ῬὮ1]). 1126 5ᾳ. ὅο γ ἱγρ. 

᾿ ; ΛΘΠΗ.ΙΥ͂, 281: ογαού δΌϊτο ἔπρ ἃ. 
γ. 4608. ἔνοπλος] γι οα πα 

ΓπηΠ6 παπμαου-θο] 5 οὗ ον. 
Βοῦϊ 6 ορϑθύγϑϑ πὸ ΑΡΟΙ]ο δηά 
Μίμρυνα Βοχη 65. τι56 ὕμ6 ὈΟ] 5 
ΟΥ̓ {πρῖν ἔλύμου. ΑΡΟἹΪο 15 δο Ὑθ- 

ἈΝ Ῥγθδθηΐθα οα ἃ ΤΠ γγθδη οοἷῃ ἴῃ 
Ἱ (ο1Ζ. ατᾶθοὶ {8}. 61. δηᾶ Ναείδὶ. 

οι. ΙΥ, 10.: «1580 Μίμουγδ ἴῃ 
νϑυϊοῦβ ρἰδοδβ, δ5 δ 1τρ. Αθη. 1, 
43, οῖθ 580 Ἡθύμθ. (ὐΟΙΠΡΔΥΘ 
ΑἸΞΟ Τὴν ΓΘ ΠῚ ΔΤ 5 9 ἘΠ. 1040 56. 

ν.404. πυρὶ καὶ στεροπαΐῖς] 
ἣ Α5. δυρίθον 156 ο]164 πυρφόρος 

« ἀστεροπητής (ΡμΙΠοοῦ, 1198,}) Ῥ6- 
ὀδῖι586. Π6 βοπα5 ἄονῃ ΠΡ Ωρ, 50 
ἴῃ. ὉΠπΠ15 ραβϑαᾶρθ ΑΡΟΙ]Ο 15. βεϊα ἰο 
Ραγβθαθ ὑπ6 ᾿Ἰππγᾶθυου οἵ Τωϑῖτι5 τα 
ἔνθ δ ηα Ὁππαπ αἀου-"ο]05,) 10} 
15. ἃ ΒΙΓΟΠΡΘΥ ΘΧΡΥΘΒβίοῃ ΔΙ [ΠΟΙ Ρ]ι 
τι584 ἴῃ {πΠ6 βϑθ 560ῆη86 85 βρον- 
τᾶς αὐγαῖς 1η ΡὮΪ]. 1199. Τενετας 
βρη θ5. ΠΟΙΘ ἃ 500, 85 ἴῃ ΕἸ ὉΤ. 
Ιου 916. 

γα. 

1 πὴ ΝΣ ἮΝ 1 ον ᾿ 

ΡΣ 

Σὰ «ὦἔρῖν 
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Ι πᾶν δἄορίοα ἅτε. ἴον {π6 58ῖκὸ οὗ {π6 τηρίγθ, οἱ {π6 
δα ΤΟΥ 1116 οα Ομαχῖ, Ρ. 464 64. 

Υ. 4066. 68 0].: Κῆρες ἀνα- 
πλαάκητοι" αἵ εἰς μηδὲν ἁμαρ- 
τάνουσαι, ἀλλὰ πάντων κχρατοῦσαι, 
κῆρες δὲ τοῦ τελευτήσαντος Λαΐου" 
ἢ οὕτως᾽ ἄφυκτοι, ἀπλάνητοι, 
ἀπροςπέλαστοι, ἀφανεῖς, ἃς οὐκ 
ἔστιν ἀποφυγεῖν. 

Υ. 407. ἔλαμψε) ὅ6 ποίϑθ οῃ 
ν. 186 (182). 

Υ. 468, δ5.610].: πάντα" παν- 
ταχοῦ] ΑΠΠΟαρΡΊΙ {Π|5. ἱπύογργθία- 
ἰοη 18. ΒΟΘΙΌΘΙΥ ΟοΥγθοῦ, ϑδἴποθ 
παᾶντα 5 ποὺ πι864 ἴον πανταχοῦ, 
γοὺ ὑπὸ οι αβδῦ σαν {Π6 56η86 οἵ 
ὑπ6 ραβδϑᾶρθ τῆτ τοῦτο Οἰθϑυὶν 
Ππδῃ {Ππ| Ἰαύθυ ΘΟπιπιθη ϑίουβ, Ὑ780 
ΥΘΥΥ ΘΥΤΟΠΘΟΊΙΒΙΥ ΘΟμΒΙοΥ πᾶντα 
ἃ5. ὅπ6 δοοιιβαύίνθ τηϑϑοῦ]ηθ; δι 
1 {πΠ6 οὔϑοῖθ. δὰ ογαρχϑα {πδὺ 
411 Ὁπ6ὸ 'ΤΏΘΡαη οἰδσθὴθ. ἐοσϑῦμοῦ 
5Που ἃ ΘΘ ἢ ον ὑη6 αιϑϑϑβϑίῃ οὗ 
1ιαἴπ5. Βιῤ πάντα 15 ΟἸθαυ]Υ ὑπὸ 
ΠΘαΐοΥ Ρ]Όγ8], ἴο 6 τοίθυγθα ἴὸ 
{Π8. Βα θδίδηθινο πούΐοη πηρ]16 8 ἴῃ. 
{Ππ6 σϑὺρ ἰχνεύειν, πάντα ἰχνεύειν 
Βοΐπρ᾽ ρα ἴον πᾶσαν ἐἰχνείαν ἰχνεύ- 
ειν. ὅθθ ποίθ ὁ) γ8, 209 86. 
Υ. 409. 56801.: φοιτᾷ γὰρ 

ὑπ᾽ ἀγρίαν ὕλαν" ἐκεῖνος ὃ 
πεφονευκὼς πανταχοῦ χρυπτόμε- 
νος οὗ βούλεται ἕ ἑαυτὸν ἐμφανίσαι. 
τὸ δὲ ἐξιχνεύειν ἐπήγαγε καὶ τὰ 
ἄλλα ὀνόματα τροπικῶς, ὡς ἐπὶ 
ἄγρας ταύρων τῶν ὑπὸ πάντων 

᾿-- 
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μέλεος μελέῳ ποδὶ χηρεύων. 
τὰ μεσὄμφαλα γᾶς ἀπονοσφίξων 

»,»" δ ὦ ΧΩ μαντεῖα τὰ δ᾽ αἰεὶ 
4τῷ ξῶντα περιποτᾶται. 

480 

: (στροφὴ β΄.) 

δεινὰ μὲν οὖν, δεινὰ ταράσσει. σοφὸς οἰωνοθέτας. 
», »"οὟ 3 » 3 

- οὔτε δοχοῦντ οὔὐτ ἀποφάσκονϑ᾽" [κ 2 ᾿ 

ὃ τὸ λέξω δ᾽; 
ἀπορῶ. 48ῦ 

πέτομαι δ᾽ ἐλπίσιν. οὔτ᾽ ἐνθάδ᾽ ὁρῶν οὔτ᾽ ὀπίσω. 
τί γὰρ ἢ Δαβδακίδαις ἢ 

480 τῷ Πολύβου νεῖκος ἔκειτ᾽, οὔτε πάρουϑέν ποτ᾽ ἔγωγ᾽ 

[Υ͂. 414. ἀεὶ Ὀϊπά.] 

οὔτε τανῦν πω 490 

Υ. 419. Τίπαον πιϑῖκθϑ ἢ ΘΟ Π66 {πΠ6 ποχὺ 11π6, 

ξητουμένων καλῶν, καὶ ὥςπερ ἐν 
ὕλῃ κεκρυμμένων. οἰκεῖα δὲ ταῦ- 
τα τὰ ὀνόματα, ἄντρα καὶ πέτραι. 

Υ. 4τ2, 5.980].: μελέῳ ποδὶ 
χηρεύων" ἀντὶ τοῦ μηδενὶ γι- 
νωσχόμενος, τῇ φυγῇ μονάξων. 
ὃ καὶ αὐτὸ οἰκεῖον τῇ ϑηριώδει 
διαίτῃ. 

Υ. 418 84. τὰ μεσόμφαλα -- 
μαᾶντεζα]) Τὰ μεσ. γᾶς μαντεῖα 

Π15. ἃ Ῥορίϊοδὶ ΘΧΡυ ββίοῃ ἴον τὰ 
μεσομφάλου γῆς μαντεῖα (566 ποῖθ 
οη Ῥ.Ποοί. 1ὅ9. ἀπ 1101.), ὙΥΒ1Ὸ ἢ 
ἰ5 ἴο θ6 πηδουβίοοα ἴῃ {Π6 βϑ1η6 
5656 δ5 {πδὺ ΥΠ1Θ ἢ ̓π8ὺ ργθοθαρᾷ: 
τοῦ νιφόεντος φάμα Παρνασοῦ. 
ΤῊ τὐυτάθυου οἵ Τιαῖτι5 15. ροϑίϊ- 
ΘΔΠΥ 5814 ἴο πἰᾶθ Πϊπιβο] ἢ ἕλοι 
(ἀπονοσφίξειν) {πΠ6 οὐϑοῖθ 1 Οἢ 
Θη]οϊπθα ὑπ6 βθϑγο, ἰηϑίθδα οἵ 
ἔγοιη ᾧπ6 ῬΘύβοη5 ὙΠῸ 616 ἴῃ 
ΒΘΕΤΘΙ οὐ Ὠῖπη. ΕῸΣ {Π6 σοὺ ζῆν 
8566. ποθ οἢ Υ. 4. 

γ. 410 54ᾳ. δεινὰ -- ταράσσξι 
-π- οὔτε δοκοῦντ᾽ 1 Ἶ. 6, δεινὴν 
ταραχήν ποιξὶ λέγων οὔτε δοκοῦν- 
τα οἴ, 850. ἅθονβ νβ. 840 (88), 
ἃ νῦν σὺ τήνδ᾽ ἀτιμάξεις πόλιν. 
Οπ ἐπ6 ρίιταϑε δεινὰ ταράσσειν 
566 ΠΥ ποΐθ ὁῃ Υ8. 2604 (29). 

Υ. 4171. 8.9Π01.: οὔτε δο- 
κοῦντ᾽ οὔτ᾽ ἀποφάσκοντα᾽ 
οὔτε πιστὰ οὔτε ἄπιστα. Τπ |κὸ 

ἸὩΠΠΘΥ γγὙ6 Πρ 58. ἴπ ΟΘΥΠΙΘΗ: 
ΘΑΘΟΙ ΔΗΒΡΙΘΟΠΘμ 65 ΠΟΘΙ 
Δ ΌΒΡΥΘ ΟΠ θη ἀθΒ(π οι ΠΟΥ ΡΎΟΡ- 
Δ Ὸ]Θ ΠΟΙ͂ εν ϑλαν γόνα; 

Υ. 418. πέτομαι δ᾽ ἐλπίσιν) 
Βούνγθθῃ ΒΟρ6 ἃμᾶ ἔδθδυ. τ τηϊπα 
15. ἴῃ 8 βίδίθ οὗ ϑϑρθηϑθ. ΤΙ 
Ρίγαδ6 15 Ῥοῦπο μα ἀροῖ Ὀγ Ὗ ἃ 1 οἸκ. 
οη ῬΒΑΙΪὰν. Ρ. ΧΥΠΙ, ἴο ψΠοπὴ 

9 7 , 9 
Ἠδυη, Ὑθ 618. ἀρεν οὔτ᾽ ἐνϑ ἀὃ 
ς -" ᾿Ψ᾿ 

ὁρῶν οὔτ᾽ ὀπίσω, ππᾶορι- 
βύϑη ἀϊπρ' ΠΟΙ ΠΟΥ ρΡΥθϑθηῦ ΠΟΥ 
ἔαπύαγοθ, 1. 6. ποι Π 6. Βθθῖηρ Δ ηγ- 
ἐπῖηρ οὖ ργυθϑϑῃῦ ἴο ἰηἄποθ τὴθ ἴο 
ῬΘΙθνο ὑπδῦ ΓΙγθϑίαθ π ἃ 5. ΒΡΟΙΘΙ 
ἔνα], ΠΟΥ τπιπαἀουβύθπαϊηρ τυ πϑῦ οδπ 
ὨΦΡΡΘὴ ἴο ροἷγθ υϑιαϊῦν ἰο 5 
βίαὐθιηθηῦ. ΕΠ] 5ΙΘΎῪ Υἱρηθν τὸ- 
ΙΔ Κ5. ὑπῶῦ 8}} {π6 ᾿Ὠ ουρυθὕθυβ 
γϑηᾶου ὀπίσω {11 ρ᾽8 Ὁ 8ἃ.5 ὃ, Ὑ Π6Υ- 
85 ὁ 5ῃοι]α Ὀ6 ὕπο ἔπίανο. Λ 
ὑγσαρὶο ροθὺ αποίθα ὃν τον. ΧΧΙΙ. 
Ρ. 188. ἄθβῃ. 11. Οτοῦ.: ϑνητὸς 
πεφυκὼς τὠπίσω πειρῶ βλέπειν. 
8686 Ῥμιηοοί, 110ὅ. Α 6 50]ν. Ξπρρ!. 
62. Ῥπιν, ΑἸοχ. ἔγδρτη. 8, 
γ.419.τί γὰρ -- νεῖκος ἔκειτ᾽ 

Τί 16 ποὺ ραὺ ἔου ποῖον, Ὀπὺ {ΠπῸ 
ΒΘΏ88 ἰδ: ἴοΥ νηοῦ ουτᾶρο δ ἢ 
Βᾶγ ᾿οχιϑίθαᾳ μβούνθϑθη οἷο. 
ΤΠ τοϑὺ οἵ {πΠ6 ραϑϑᾶρθ 15 ὙἹΡΉΘΥ 
θχρίδίηθα ὈΣ {πὸ ᾿αΐθυ ϑοΠοΙαϑύ 
ὑππ|5: τίς φιλονεικία ἔκειτο ἢ τῷ 
Μαΐῳ πρὸς τὸν τοῦ Πολύβου. 

ὶ 



00 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ἔμαϑον, πρὸς ὅτου ὁ δὴ βασάνῳ 
ἐπὶ τὰν ἐπίδαμον φάτιν εἶμ᾽ Οἰδιπόδα, “αβδακί- 

δαις 49 

᾿ς ἀδήλων ϑανάτων. 
(ἀντιστροφὴ β΄.) 

48ῦ ἀλλ᾽ ὁ 'μὲν οὖν Ζεὺς Ω .».0862} 

ὃ τ᾿ ᾿ἡπόλλων ξυνετοὶ καὶ τὰ 
βροοτῶν 

εἰδότες ̓  ἀνδρῶν δ᾽ ὅτι μάντις πλέον ἢ ̓ γὼ φέρδται, δ00 
κρίσις οὐκ ἔστιν ἀληϑής" σοφίᾳ δ᾽ ἂν ἡλὰ τ: 
παραμείψειεν ἀνήρ. ἀλλ᾽ 

490 οὔποτ᾽ ἔγωγ᾽ ἄν, πρὶν ἴδοιμ᾽ ὀρϑὸν ἔπος. μεμφομέ- 

νῶν ἂν καταφαίην. 80 
φανερὰ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ πτερόεσσ᾽ ἦλϑε κόρα 

ν. 4981. 
ΟΥ̓ ΤΠ δη βίγορΐο Υ ΘΒ. 
Ἰδοιηδ,. [Πιπάογῇ, τρεᾶβ ὅτου δή.] 

[ν. 489. 
[Υ. 491. Τἰπᾶ, οπιἐβ γὰρ ἐπ᾽ 

ἤγουν τὸν Οἰδίποδα, ἢ τῷ Οἰδί- 
ποδι πρὸς τὸν Μαΐϊον. Οὗ ᾿ ο6- 
4 61]. 46 ὈγΔΟΠΎ]ορ᾽. Ρ. 14. 

ν. 481. πρὸς ὅτου δὴ βασά- 
ἃ γῳ] 1. 6. πρὸς οὗτινος νείχους 

βασανίσας αὐτό, ἔν οτη {Π 6 Κπονῃ- 
Ἰφρᾶρθ ΟΥ ἀΙΒΘΟΥΘΙΥῪ οὗ ΠΣ 6 ἢ 
ὁ π886 οὗ αἀἀδΥΓ6]. Πρὸς ὕτου 
ἴθ. 864 ἴῃ {Π6 58 Π|6 8686. 88 Υ8. 
δ00. πρὸς τοῦ. 

Υ. 488. ἐπὶ τὰν ἐπ. φ. Οἰδ.] 
ΤῊΘ 561η88 15: Κη ον ίη ρ ἃ πα 415- 
σογουΐϊηρ ΜΒ ΐοΙ, 1 δὺῪ δὑ- 
ἴφοῖκ ὑπ σοοῦᾶ τοραϊαϊΐοι οἵ 
Οοάϊραβθ, δηᾶ ῬἈϑοοῖηθ {8 
ΔΥΘΏΡΘΥ οὗ Δ ἢ ΠΗ ΚΉΟΥ ἢ 1 - 
ἄον ἴο Ὁπ6 Τιεραδοϊάδο, 1. 6. 
Δηα ΠΔῪ δνθηρο 1 αἰτ5 Ὀγ αἰἴβοο- 
γΘΥΪηρ' ΠῚΒ ΤΠ ΘΥΘΥ, ὙΠῸ 15. δὖ 
Ρυθϑθηΐ ὉΠ ΚΠΟΎΤΙ. 

Υ. 484. ἐπίκουρος ϑιανἀτω»ν]) 
ΞΟ αἱμάτων͵ ἐπίκουρος Επτ. ΕἸ, 
158: Μαΐου ἀρωγὸς δύγογο γ8. 127.; 

Οτγοϑίοβ ραύΐθυηϑδϑϑ μου 8 δι- 
ΧΙΙΣ πη ΟΠ δ5 Π6 15 δ] θα 
ὈΣ βὅοπθοα Αρϑπι. ὅ09. Μυβαβανε. 

Υ. 488. Ζεύς] ΤῊ ΓΘ ϑ0 ΜΠῪ 
 Φαρίθον δηα Αροῖ]ο αὺθ πθύθ τη 6ῃ- 
ΟΠ Θ 6] ΤορΘΥΠΘΥ Τὺ Ὀ6 5660 ἔἾΟΠῚ 
γ5. 151. 

Βυπη οἷ Ππὰ5 ἀἀάοα χρησάμενος αἴίον ὅτου ου δοοοπηΐ 
Ι Πᾶν ρυϑἔθυυϑα ΡῬ]δοῖηρ' ὑπ τηϑυῖς οἵ ἃ 

ἀλλ᾽ ῬΘΡΊΠΒ ἴῃ ἴΠ8 ποχί 1ἴπ 6. 1η Πι1η4.] . 
αὐτῷ. ̓  ν 

Υ, 480.54ᾳ. ὅ.6Π0].: ἀνδρῶν, ὃ 
ὅτε “τ ἀληϑής" οὔπω πιστεύω, 
ὅτι οἵ μάντεις πλέον ἐμοῦ φρονοῦ- 
σιν. ΟΥὍ, Ἡδτοάοῦι ΝΙ], 168: ἡλπι- 
ξον πλέον τι τῶν ἄλλων οἴσεσθαι. 

Υ, 489. 5.98}0].: ἀλλ᾽ οὔποτ᾽ 
ἔγωγ᾽ ἄν, πρίν" ἐγὼ δὲ οὐχ ἄν 
ποτὲ ἐπαινέσαιμι τοὺς μεμφομέ- 
νους τὸν βασιλέα, πρὶν ἴδοιμισαφὴ 
τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀπόβασιν. Μα8- 
ΒΓαγΟ ΤΙ ΠΥ οΟΡβούγοβ ὑπῶῦ κατα- 
φαέην ταθᾶπβ5: 1 ποῦ]ᾶ ἃ 556 Ὠ. 
Αὐῖβιοῦ, Μϑίδρηγβ. ΠΙ, 1: ἡ διά- 
γοια ἢ κατάφησιν ἢ ἀπόφησιν. - 
Μεμφομένων 15 1π6 σϑηῃϊῖνο ἂὉ- 
ΒοΙαὐϑ, οἢ  ΒΙΟἢ 566 ΕἸ, 1825, τ ἢ 
τὴν ποίθ. 

Υ. 490. ὀρϑὸν ἔπος] Βταποῖ 
ΤΙ ν ̓ ηὐουργοίβ: ὕΠ 6 ΒΒ υ ῬΊο ἢ 
(οὗ ΤΙντοβία8) οοττοθογδίθα Ὀν 
ὕπ8 ουϑθηΐ. Οῇ, συ. 88. 
γ. 491. 5.9 ].: φανερὰ γάρ᾽ 

ἃ μὲν͵ ἐγκαλοῦσιν αὐτῷ, ἄδηλα, 
καὶ οὐ πάντως ἀληϑῆ᾽ ἃ δὲ κατ- 
ώρϑωσε, φανερά, ὅτε (ὅτι) ἐπελ- 
ϑούσης αὐτῷ τῆς Σφιγγὸς ὥφϑη 
σοφός. ΤΙΘ Ῥοϑῦ Πὰβ Θχρυθδϑϑα ἴῃ 
ἃ οοπύγαοιθα ον Πδὺ ΤΑΥ͂ Ρθ 
{π|5 Θχρ] ποθ: “φανερὸν γάρ ἐστιν, 
ὅτι, ἐπεὶ πτερόεσσα κόρη ἐπ᾽ αὐ- 



ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 

ποτέ, καὶ σοφὸς ὥφθη βασάνῳ 9᾽ ἡδύπολις. 

φρενὸς οὔποτ᾽ ὀφλήσει κακίαν. 

Ελυδὺες πολῖται. δείν᾽ ἔπη πεπυσμένος 
490 κατηγορεῖν μου τὸν τύραννον Οἰδίπουν. 

[4 2 93 -"ὝἪ- 

παάρειμ΄ ατλητῶν. 

ταῖς νῦν νομίξει πρός γ᾽ ἐμοῦ πεπονϑέναι 
λόγοισιν εἴτ᾽ ἔργοισιν ἐς βλάβην φέρον. 
οὔτοι βίου μοι τοῦ μακραίωνος πόϑος 

ὅ00 φέροντι τήνδε βάξιν. 
ἡ ζημία μοι τοῦ λόγου τούτου φέρει. 
ἀλλ᾽ ἐς μέγιστον. εἰ κακὸς μὲν ἐν πόλει, 
κακὸς δὲ πρὸς σοῦ καὶ φίλων κεκλήσομαι. 

ἀλλ᾽ ἦλϑε μὲν δὴ τοῦτο τοὔνειδος τάχ᾽ ἂν 
ὅ0ῦ ὀργῇ βιασϑὲν μᾶλλον ἢ γνώμῃ φρενῶν. 

τῷ ἀπ᾽ 

ἐμᾶς 910 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

εἰ γὰρ ἐν ταῖς ξυμφοραῖς δ1Ὁ 

οὐ γὰρ εἰς ἁπλοῦν 
990 

ΧΟΡΟΣ. 

ΚΡΈΩΝ. 

τοῦ πρὸς δ᾽ ἐφάνϑη. ταῖς ἐμαῖς γνώμαις ὅτι 

[ν. 492. 
[Υ. 491. 

ἀδύπολις Πϊπά.] 
πρός τί μου Τ)ϊπά.] 

ν.5060.1 ἰιᾶγθ τοϑίοτοα τοῦ πρὸ ς ἔτομι {πΠ6 θοϑ ΜΒ5. γαϊρ. πρὸς τοῦ 

τῷ ἤ1ϑε, σοφὸς ὥφϑη ἐἶῶ. 5.66 
ΤΩΥ ποθ οἡ ΑἹ]. 324. ΝΟΥ 15. ὕΠ 670 
ΔΩ ὑΒἱηρ᾽ ΟΡ] οὐϊοπδ ]6 ἴῃ ὑπ 6 νοΥ 5 
ἐπ᾿ αὐτῷ ἦλθε, ταϑδπίηρ᾽ {πᾶὺ {Π|6 
ΒΡΒίηχ πδᾷ ὁομπα ἄονπ ΡΟ ἢ, 
ΟΥ αὐξδοκοα Οδαϊραβ, 5ἴηοθ 
δ δθηϊρηηδ τγὰϑ ΡΥΟΡΟΒΘΩ͂, ΜΈΏ10} 
ψγο]α παν οδπιβθα [15 ἀ6ε0}}, Ππδά 
6 Ῥθθὴ Π80]6 ἴο 8οῖνθ 1{. 

Ὗ͵ 493... ΒΌΒΟοΙ.: βασάν 9 
ἡ δύπολις" κρίσει τε ἡδὺς ὠφϑη.. 
τῇ πόλει. 

Ὗ: -.498. ὀφλήσει κακίαν] 
Ὀφλισκάνειν κακίαν, δυςσέβειαν 
δῊ ἃ βγη δλ᾽ ῬΏΥα565 δΥδ γγ611} ΚΠ; 
ΒΙρη γῖπρ ὕο ἸΠΟῸΡ ὑπ 6 ΟΠ Δ Υρ᾽ 6 
Οὗ νἱ]] ἃΐην, οἷο. ᾿ 
Υ 49ὅ. ΤῊ 5 νϑυϑθ δπα 930 (890). 

βθϑὴ ἴο πᾶν οἴνϑῃ {Π6 πδῖηθ οὗ 
{μ6 Κίηρ Οραϊραβ ἴο {Πἰ5 ραν; 
ὉΠ ἴο {Ππ686 γούβοϑ Επιβύα 15 
ΒΘΘΙΠΊ5. [0 ΥΟῸ ᾿. 1889, 10 (Οἄ. 
θῦ8, ἡ ἩΈΚΜΑΝΝ. 

Υ. 496. ΚΒ 0 ].: ἀτλητῶν" μὴ 
καρτερῶν, μὴ φέρων, δυςανασχε- 
τῶν. 

Υ.498. ἐς βλάβην φέρον] ΤΊιο 
Ρῃγαθθ φέρειν εἴς τι 15 1Πποθιγϑιθὰ 
Ὀγ͵ Μαυ ΚΙ δὴ ἃ οπ δαρρ!, 295. ΟἹ. 
φέρει" ἀφορᾷ, ἔρχεται. Βαύκοκ. 
γέατν αὐ ΘΟ ρα 685 γν85. ὅ20 (501)." 
δηα 991 (963) 64. Βγν. «πᾶ ἘΠ 
Ρ. 8513 54. 64. Ἠδτ. 

Υ. ὅθ4 5ᾳ. 5.6Π0].: ἐπειδὴ τὸ 
τοῦ χοροῦ πρύφωπον ἰσόῤῥοπον δεῖ 
ν ταῖς διαίταις εἶναι, διὰ τοῦτο 

καὶ νῦν παραμυϑεῖται, τὸν Κρέον- 
τα; ὅτι ἴσως κατ ὀργὴν, τοῦτο 
εἶπεν, ἐρεϑισϑ'εὶς ὑ ὑπὸ τοὐμάντεως. 

1014. ἦλθε --τάἄάχ᾽ ἄν] Ταχ 
ἂν τοῦϑὲ προοθϑϑαυ!γ Ρ6 7οἰποά 
ὙΠ 06 Ῥᾶγεοῖρ!6 βιασϑὲν ὀργῇ;. 
Ὅπ 56η86 Ὀθίπρ': ἀλλὰ τοῦτο, τὸ 
ὄνειδος, ὃ ἦλϑε, τάχ᾽ ἂν ὀργῇ 
βεβιασμένον ἂν εἴη μᾶλλον οἷο. 

Υγ. ὅ06. τοῦ πρὸς] Οομιρδγθ 

»-ς 

ψ 
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ΓῸ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 
᾿.. 

πεισϑεὶς ὁ μάντις τοὺς λόγους ψευδεῖς λέγοι; 

ΧΌΦΞΙΟΣΣ 

ηὐδᾶτο μὲν τάδ᾽. οἶδα δ᾽ οὐ γνώμῃ τίνι. 
ΚΡΕΩ͂Ν, 

ἐξ ὀμμάτων ὀρϑῶν δὲ κἀξ ὀρϑῆς φρενὸς 
510 κατηγορεῖτο τοὐπέίκλημα τοῦτό μου; 

ΧΘΟΕΘΣ: 

οὐκ οἶδ᾽ " ἃ γὰρ δρῶσ᾽ οἵ κρατοῦντες οὐχ ὁρῶ. 
αὐτὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἤδη δωμάτων ἔξω περᾷ. ὅ81 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ, 

οὗτος σύ, πῶς δεῦρ᾽ ἦλϑες: ἤ τοσόνδ᾽ ἔχεις. 
τόλμης πρύρωπον, ὥςτε τὰς ἐμὰς στέγας ' 

.- 

Ὁ] ἕκου. φονεὺς ὧν τοῦδε τἀνδρὸς ἐμφανῶς. 

λῃστής τ᾿ ἐναργὴς τῆς ἐμῆς τυραννίδος ; 58 
φέρ᾽ εἰπὲ πρὸς ϑεῶν., δειλίαν ἢ μωρίαν 
ἰδών τιν᾽ ἔν μοι ταῦτ᾽ ἐβουλεύσω ποιεῖν ; 

[Υ- ὅ09. ὀμμάτων δ᾽ ὀρϑῶν τε Ὀϊπά.] 
Υ. ὅ18. ἡ ἰβΒ ΕἸ 516 Υ᾽5 διπθηἀδύϊοη ἔου ἤ. 

, ἐν ἐμοί. 

ΤΊ. 114: τοῦ παρ᾽ ἀνϑρώπων. 
ΒΒ. {Π15 ΘΟ] δύο ἃ Ῥ ΘαύΘΥ ἔογῸΘ 
ἴθ ροἴνθῃ 10 {Ππ6 Ριόποι ὕμαη ἴῃ 
Π6 οΥδϊ παν οοπβδύχιοίίοη. πρὸς 
τίνος: 

Υ, ὅ06. 5610].: ἐφάνϑη. ἐῤ- 
ῥέϑη. σε Βαγϑ δὴ βαρ δηδύϊοῃ οἵ 
1π|5. γϑὺ ἴῃ {Π6 ΓΘΡΙΥ ὑΒ10 ἢ} [0]- 
Ἴον5, ηὐδᾶτο μὲν τάδε. ὅ680. 4150 
ἸῺ ποῦθ οἢ ΤΎΔΟΝ, γΥ8. 1. γβϑρθοῦ- 
ἴὴρ {ὑπ τι8ὲ οὐ {π|8 γον. Γνώ- 
μαις 1ἰ5. Υἱρθ ]γ ᾿ηὐουργοίθα ὁ 0} - 
Β11115 ὃν Βτγαμοκ. 

Υ. ὅ08. οἶδα δ᾽ οὐ] θη {Π6 Ρο- 
Βιθίοη οὗ {πΠ6 ρδυίϊο]ϊθ οὐ 1 πᾶνϑ 
γϑιδυ κα δ Απὐ 9. Γνώμῃ 566 115 
ἴο ΒΙΡΏΪΥ αΙΒΡοΟΒι ΙΟη, ΟΥ̓ Ἰῃ- 
Ὁ η 10. 

γ. ὅ09. Β6ΒΟΊ.: τοῦ χοροῦ οὐκ 
ἕχοντος λέγειν, τίνι γνώμῃ ταῦτα 
ἐλέγετο, ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν συμβαλ- 
λειν βουλόμενος ὃ ο Κρέων περὶ τοῦ 
βλέμματος καὶ τοῦ σχήματος, ἐν ᾧ 
ταῦτα ἔλεγεν ὁ Οἰδίπους, πυνϑιά- 
νεται. --- ὅ ἃ 605 Ὁπῖπ κα ἐπὰν ὀρϑ'ὴ 

Υ. ὅ18. ἔν μοι] Ι πᾶν δϑορίοα Ἠ οἰβῖρ᾽ 5» ὀοπ)θοίατο, ΜΗ. 

φρὴν ἰδ [Ππ6 ορροϑβίΐβ οὗ σφαλεῖσα 
οὐ παραφῦύρος. 

1014. 568 0].: ὀρϑ'ῆς᾽ ἀλη- 
ἁοῦς. 

Υγ. ὅϊ0θ. κατηγορεῖτο οἴο.] 
Νῆδβ {15 οΥἶπηθ Ἰδϊᾶ 0 τν 
ΘΠ ΔΥΡΘ ὃ 

Υ; 612. δδὲε -- περᾷ] Ου ὅδε 
566 ΤΥ ποίθ αὖ ΑἹ. 810. ἴον 1116 
ῬΘΠΙ ΔΙ ρ᾽ γοΥ 5 σῇ, Απΐ. 886: ὅδ᾽ 
ἐκ δόμων ἄψοῤῥος ἐς δέον περᾷ. 
Τπι Υ1Ρ. ΤρΙῖρ. Ταατγ. 724: γυνὴ γὰρ 
ἥδε δωμάτων ἔξω περᾷ. 

ψ’ 5618. τοσόν δ᾽ ἔχεις τόλ- 
μῃς πρός ὡπον] ὧδε ϑρασὺς καὶ 
ἀναιδὴς εἶ. Βεῦκοκ. 

, 610. τοῦδε ταἀνδρὸς] ἅν» 
ἑμοῦ. Οοαϊριι5 68115 ΟὝθοι Πῖ5 τητν- δα 
ἄοτου, Ῥϑοδαθο ἢ6. ΒΌΡΡοΟΒΘΘϑϑ ὑπδΐ 
ΟΥὐθοη νγ8ὰβ ᾿ἰηϑισαίθα Ὀν ΤΊ βῖδϑ 
ἴο ϑϑϑυῦ {πε Οραϊρα5. πδᾶ χηπν- 
ἀογοα Τ,αῖτιθ, ἃ οὐἿτὴ6. 1. οοπ]ὰ 
ΟὐἶΪν Ρ6 οχρίϑίθα ΡῃῪ ὅπ ἀδθδῦ οἵ 
1Π6 558,5511). 
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ἅ 

ἡ τούργον ὡς οὐ γνωριοῖμίέ σου τόδε 
20 δόλῳ προρέρπον, κοὐκ ἀλεξοίμην μαϑών ; 

ἀφ᾽ οὐχὶ μῶρόν ἐστι τοὐγχείρημά σου, 640 

ἄνευ τε πλήϑους καὶ φίλων τυραννίδα 
ϑηρᾶν, ὃ πλήϑει χρήμασίν ϑ᾽ ἁλίσκεται; 

ἽΚΡΒΩΝ, 

οἶσδ᾽ ὡς ποίησον : ἀντὶ τῶν εἰρημένων 

Νπερ συ ι. ας. 

ὕϑῦ [σ᾽ ἀντάώκουσον., κᾷἄτα κρῖν᾽ αὐτὸς μαϑῶν. 

ΟΕ ΔΥΤΡΟΎΥΣ, 

λέγειν σὺ δεινός. μανϑάνειν δ᾽ ἐγὼ κακὸς 
σοῦ" δυςμενῆ γὰρ καὶ βαρύν σ᾽ εὕρηκ᾽ ἐμοί. 

ΚΡΈΩΝ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ νῦν μου πρῶτ᾽ ἄκουσον ὡς ἐρῶ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

40 

»ν 3 2 ᾿] ν Ἃ ῳω 9 κ᾿ 2 5 ’ 

τοῦτ᾽ αὐτὸ μὴ μοι φραζξ΄. ὁπῶς οὐκ εἰ κακὸς. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

590 εἴ τοι νομέξεις κτῆμα τὴν αὐϑαδίαν 
εἶναί τι τοῦ νοῦ χωρίς. οὐκ ὀρϑῶς φρονεῖς. 

5.19. 
γνωρίσοιμι. 

[Υ. 21. ἤσυρηκ᾽ Ὀϊπᾷ.7 

Υ. ὅϊι9. ὡς οὐ γνωριοῖμι) 
ΤΙΘ56. ψοναβ ἀθροπα ἀροη ΒΟΤῚΘ 

Ὑ βποι. γοὺῦ 85 ὑπολαβὼν ον ἐλπί- 
ἕξων, οὀοηδεαϊηθα ἴῃ {Ππ6 ἔογθροΐῃρ' 
ταῦτ᾽ ἐβουλεύσω ποιεῖν... ἘδΥ [6 
ΜΠ0ὺ γοϑοῖγοβ [0 ἀο ἀαγἐμΐπρ, οὖ 
1Π6 βϑιηθ ὕϊηθ πὰρ ]165 ὅπ δχρϑο- 
ταύϊοι ὑπαῦὺ π᾿ 518}} δοΘομΡ]15}} [15 
ΓΤ ϑοϊαύίοη. Τύ νοῦ θ6 ὅπ6 οπᾶ- 
γϑοίογίβεϊς οἵ μωρία, οὐ γνωρίσαι ς 
τούργον, Ραῤ οὗ δειλέα, οὐκ ἀλέ- 
ξεσάλαι. 
Ὑ ὅθι μαϑ'ών] εἶ μάϑοιμι. 
Υ. ὅ232. καὶ φέλων)] ΒΥ φίλους 

Π6 τηθϑηϑ ποὺ 950 τὸ {Ππ6 Τ6Υ6 
γ Ῥοάγρπαγὰβ οὗ ὉἈπ6 Κίηρ', δἃ5. ὑΠπ086 
ὙΠῸ γοἀθυθα πίη ρϑοπηΐϊαυν δη4 
ΟὗΠῸΥ αβϑίβίδῃοθ, 8ἃ5. ἴῃ {Π|6 6886 
οὐ Ριβιβύγευπβ ἴῃ Ἡγοαοῦ. 1, 61. 
Ηθμθθ ἴῃ πὸ [ὉΠ] Πρ 6 886 Υ76 
πᾶν χρήματα ἴπ {110 Ραθο οἵ φί- 
λοι. ΜαΑττητῖλε. 

ὌΝ ΤΠ »..--. Φ ν 

ἀμ οδουπιοο 

δ00 

1 Τῶν [Ὁ] ονθα ΕΠ] ΤῚ5]6 Υ ἴῃ τυϊτπρ' γνωριοῖμι ἴογ 

Υ. ὅ225Ρᾳ. τυραννέδα ϑηρᾶν, 
ὃ] ὅο ΕΓ. ΗθΙθῃ. 1102 54., φαοίοά 
"γ Εσέαταυ: καὶ χαέρεϑ',, Ἑλένης 
οὔνεκ᾽ εὐγενεστάτης γνώμης, ὃ 
πολλαῖς. ἐν γυναιξὶν οὐκ ἔνι. 566 
ΟὔΠΘΥ ΘΧΘΠΊΡ]65 ἴθ ΜαύΠ. 8. 489. 

Υ, ὅϑ4. οἶσϑ᾽ ὡς ποέησον)]) 
Ε' δ ὁ, Β61η απ οπχο ον Οἵ Μαύυπ, 
8 δ11, 4. Βοϑβύ αν. 8 128, ποίϑ ὅ. 
ὙὍΌΥ; βαρύ Ψ] Ὀδηρθύοιιϑ, ἔγοσα 

ὙΠΟ ὑποῖθ 15. βουηθίῃίηρ ἴὸ 6 
θαγθά: οὔ. Απίρ᾿ 167. 1201. 1256, 

Υ. ὅ38. τοῦτ᾽ αὐτὸ] ΤΑΙ 
δὴ ΠΘΙΌΠΘΥ 111] ἀϊθροβθα ποὺ 
ἀλη ΡΤ οῖ 5 ὅο γοα. 

Υ. ὅ29. ΤΠΟΥΘ 15 βοιηθύμίηρ' 581- 
οαϑύϊο 1ὶῃὴ {ῃ15 τηοᾶθ οὗ τὑϑρὶσίηρ', 
δα ἀρδίη ἴῃ ΘΏΒΥΘΙ ἴο {πθ ποχὺ 
ΓΔ Κ οὐ Ογθοῃ, 85 ορβουγϑᾶ ὈΥῪ 
Πουδηη οὰ Εππγ. Απάτγοιμῃ. ὅτό, 
᾿ΑἸνδγοδηῦθβ ϑαάθιη ἀϊοθηαὶ ἔουτηδ, 
αὰϑ Ιου τιϑιι5 ουαῦ, τοϑροπάθῃηϊ, 



ΜΑΣ 

64 τ ΣΟΦΟΚΛΒΟΥΣ 
Ὁ 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

εἴ τοι νομίζεις ἄνδρα συγγενῆ κακῶς 
δρῶν οὐχ ὑφέξειν τὴν δίκην. οὐκ εὖ φρονεῖς. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ξύμφημί, σοι ταῦτ᾽ ἔνδικ᾽ εἰρῆσθαι τὸ δὲ 
ΦῈ} 

ἢ πάϑημ᾽ ὁποῖον φὴς παϑεῖν δίδασκέ με. 

ΟΥΑΥΘῸΣ, 

ἔπειϑες. ἢ οὐκ ἔπειϑες, ὡς χρείη μ᾽ ἐπὶ δῦῦ 
τὸν σεμνόμαντιν ἄνδρα πέμψασϑαί τινα; 

᾿ ΚΡΕΩ͂Ν. 

καὶ νῦν ἔϑ' αὐτός εἰμι τῷ βουλεύματι. 

ῆ ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
πόσον τιν᾽ ἤδη δῆϑ' ὁ Λάϊος χρόνον --- 

ΚΡΕΩ͂Ν, 

ῦ40 δέδρακε ποῖον ἔργον; οὐ γὰρ ἐννοῶ. 

ΘΟΥΔΊΜΌΦΟΣ, 

ἄφαντος ἔῤῥει ϑανασίμῳ χειρώματι: ὅ00 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

μακροὶ παλαιοί τ᾿ ἂν μετρηϑεῖεν χρόνοι. 

ΟΙΔΤΗΙΘΥΣ: 

τότ οὖν ὁ μάντις οὗτος ἦν ἐν τῇ τέχνῃ; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

σοφός γ᾽ ὁμοίως κἀξ ἴσου τιμώμενος. 

ΙΝ. ὅ88. Βόμο..: οὐχ ὑφέξειν' 
οὐκ ἐχτίσειν τὴν τιμωρίαν. 

γ.ὕϑ1. 561 91.: σεμνόμαντιν᾽ 
ἐν εἰρωνείᾳ. Τὸ πιᾶϑ ὈΘΘῃ 50} 
τΤϑιηυκοα ὉΥ ΓΟΥΙΏΘΥ Θαιύουβ ὑπαύ᾿ 
ὑπθ 8. 15. ποὐἴηρ ΟὈ͵ δούϊομ 016. ἴῃ 
π6 πὴ] 4416 νοῦ πέμψασϑ'αι, Ὅ6- 
ὀϑῖιθ6 ΟοαΙραβ 15 ὉΠΘΥΘΌΥ βιρηῖηΠθα 
ἴο αν βϑηΐύ ἴου ΤΊ ΥΘϑΙδθ. Οἢ ΠΙ5 
Οὐ ϑοθοιηῦ. 

ν᾽, ὅ88. αὐτός εἰμι τῷ βου- 
λεύματι) ὅο. ῬΒΙοοῦ. ὅ21: τοτ 
οὐκ ἔϑ᾽ αὐτὸς τοῖς λόγοις τούτοις 
φανῇς, 8π4 ΤΠπο. ΗΙ. 38. οοτῃ- 
Ρᾶτϑα ἋΣ ΕἸΠΙ516Υ: ἐγὼ μὲν οὖν 
ς αὐτὸς εἰμι τῇ γνώμῃ. ΟΥὉΜΈΈ. 
δ 88. 

Υ. ὅ40. οὐ γὰρ ἐννοῶ) Οτοοι 
1ηὐουτρίθ Οραΐραθϑ, ποὺ Κηοντηρ' 
ἢ τπὰῦ τηούϊγα ἢ6 Ῥορίηβ 0 
τηθηὐοη Τα ῖτι8. 

Υ. ὅ41. ϑανασίμῳ χειρώ- 
ματι] 10} ἀθδα]ν ΘΌΓΟΙΪΚΘ, 

Υ. ὅ42. μακροὶ παλαιοί -: 
ΟἹ. ἐπὶ πολὺ διήκοντες καὶ πάλαι 
ἀρξάμενοι. Βκ. ἘΠΘ6 τηϑδῃΐηρ' ἴδ: 
μακρὸς παλαιὸς τ᾽ ἂν χρόνος εἴη, 
εἰ μετρηϑ'είη. 

Υ. ὕά8. ἣν ἐν τῇ τέχνῃ] 80 
Α]. 211: ἦν ἐν τῇ νόσῳ. ΟἿ, 
ΑΌΤ 650}. Αποῖίδν. Τπαογά. αὖ {πὸ 
ομα οὗ 15 Απιηδᾶνγ. ἴῃ ΑΘβ6ῃ. 
γο]. Π. ρ. 40ῦ. δηᾶ ὶρ. 1αϊού, 
Ρ. 607 οα. Ηοθύη. ἘΠΕΕΌΒΡΥ, 

: 
Ε 

᾿ 
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ΟἸΙΛΙΠΟΥΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 0ῦ 

ΜΟΙΔΥΙΓΘΎΣ. 

ὕ4ῦ Ἐπ οὖν ἐμοῦ τι τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὔκουν ἐμοῦ γ᾽ ἑστῶτος οὐδαμοῦ πέλας. ὅθῦ 

ΟΥΔΉΈΓΘΈΊΥΣ, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἔρευναν τοῦ ϑανόντος ἔσχετε; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

παρέσχομεν, πῶς δ᾽ οὐχί; κοὐκ ἠκούσαμεν. 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

πῶς οὖν τόϑ'᾽ οὗτος ὁ σοφὸς οὐκ ηὖδα τάδε ; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὅδ0 οὐκ οἶδ᾽ " ἐφ᾽ οἷς γὰρ μὴ φρονῶ σιγᾶν φιλῶ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

τόσον δέ γ᾽ οἶσϑα καὶ λέγοις ἂν εὖ φρονῶν. 070 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ποῖον τόδ᾽ ; εἰ γὰρ οἶδά γ᾽. οὐκ ἀρνήσομαι. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὁθούνεκ᾽, εἰ μὴ σοὶ ξυνῆλϑε. τὰς ἐμὰς 
οὐκ ἄν ποτ᾽ εἶπε Μαΐου διαφϑοράᾶς. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

Ὀδῦ εἰ μὲν λέγει τάδ᾽, αὐτὸς οἶσϑ᾽᾽ ἐγὼ δέ σου 
μαϑεῖν δικαιῶ Ἰαὔθ" ἅπερ κἀμοῦ σὺ νῦν. ὅ7ῦ 

Χ 

Υ. ὕά48. βομποίδονῖη οοπἠθοίιγο ἀλλ᾽ ἔσχομεν --- ἀπρδνιαι ΒΟΙῚΘ 
ΥΘΆβ0η --- [ΟΥ̓ γα 5Πποι14α οουύδιη]ν ἤαγο οχρθοῖθα {Π6 51 Π1016 γὺ} ΠΟΘΙ 
γαῦμον. πη ὑπ οοιηροῦπά. 

Υ. ὕῦδ8. 1 ἔουιηθυν τἀορίοα Τοϑᾶου]οῖπ᾽ 5 οοη͵δοίατο, ταςδ᾽, θυ: 
αν βίποα ἀἀοθίθυιηϊηθα ἰο 8άμθυθ. ἤο {πθ ΘΟ ΠΟ τοϑαϊηρ; τάς. 
[Ὀϊπᾷ. τάς δ᾽.] 

Υ͂. ὅ41. ἔρευναν ἔσχετε] 61]. 
ξήτησιν ἐποιήσατε. Βπῦκοκ. 
Υ. ὅ48. κοὐκ ἠκούσαμεν] 

Κούκ ἰ5 ποῖ ραῦ πού ἔου κοῦτοι, 
ἴου τὙ8 τασβῦ τϑοο]θοῦ ἐπαὶ {ΠῸ 
ὙγΟΡΒ ἃΥΘ ὑππ|8 Θοπηθοίθα: παρ- 
ἔσχομεν κοῦὺκ ἠκούσαμεν, Ὑγ8116 
πῶς δ᾽ οὐχὶ 15. ρδηδηνποίϊοα! ]ν 
Ιηἰγοσπορα; γ παν πδα, δηᾶ 
ΠΥ ηού γούνο ᾶνθ Ιδατης 
πούμτπρ. 

Υ. δῦϑ. β΄ο]ιο1.: ὁ μάντις εἰ μὴ 

ἐλάμβανέ σε͵ κοινωνὸν τοῦ βουλεύ- 
ματος οὐκ ἄν μὲ ἔφη τοῦ Λαΐου 
φονέα, 6 νου] ποὺ αν βεϊα 
ὑπαῦ Π6 γα οΥ Οὔ Τα ῖτ 5 ν ἃ 5 
πὶ δ Ἰ,. δ, ὙΠ4Ρ 1 85 6 
ΤΥ ΘΥΘΥ. 

Υ. δδῦ 5ᾳ. σοῦ μαϑεῖν ταὺ- 
τα] ῬΥΟΡΘΙΥ: 5 Κίηρ ὉΠ 0 58 116 
αποϑύϊοηβ τοι γοῖ; 566 ποίθ 
Οἢ Υ8. 204 (269). ΟΥθο βᾶγϑ: ΒῪ 
1π6 βδτηθ Ῥγόοθϑϑ οὗ αἀπθβυϊοηϊηρ,, 
ὈγΥ ψ ΠΟΙ γοῖ πᾶγθ ὑγϊθα ἤο ΡΥΟΥΘ 

ιν) 



Ν 

00 ΣΟΦΟΚΛΒΟΥΣ 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ., 

ἐκμάνϑαν᾽. οὐ γὰρ δὴ φονεὺς ἁλώσομαι. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

τί δῆτ᾽; ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν γήμας ἔχεις ; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. ἷ Ὶ 

ἄρνησις οὐκ ἔνεστιν ὧν ἀνιστορεῖς. 

ΚΡΈΩΝ, 

ὅ00 ἄρχεις δ᾽ ἐκείνῃ ταὐτὰ γῆς ἴσον νέμων; θχ η 7η μ 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἂν ἡ ϑέλουσα. πάντ᾽ ἐμοῦ κομίζεται. 80 

ΚΡΈΩΝ, . 
" -" -» 3 Α - 7 

οὔκουν ἰσοῦμαι σφῶν ἐγὼ δυοῖν τρέτος ; 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἐνταῦϑα γὰρ δὴ καὶ κακὸς φαένει φίλος. 

{πῶ 1 πᾶνθ βυθουπθα ΤΊγοϑαβ, 1 
Ὑ111] ρύονυϑ ἴο γοῖ ἐπαΐ ΤΊγ ϑίθβ δ 
ποῦ πᾶν Ὀθθη ΒΟΥ 64 ὈΥ 1η6. 

Υ. ὕδ7. Οφάαϊριιβ 15 501] ὑπάοΥ 
1Π6 πη ρΥ  ϑϑῖοη ὑπ δ Οὐθοη 15 ἐγ ηρ' 
ἴο οοηγιοῦ Πΐμη οὗ {Ππ6 τπηυχᾶου οὗ 
Τιοῖθβ. 
15. ῬαρΊΠηρ' ἴο ΘΧΡΙδΪη ΠΥ Π6 
οδηπηοῦ 6 βιρροβθθα ἴο ΡῈ ὑγγίῃρ 
ἴο ἀοίμγομο Οοαϊριβ δηᾷ ἴο οθύδϊη 
Ροϑβϑβϑθββίοῃ οὗ π6 Κίῃρομη. 

γ.δὅ9. οὐκ ἔνεστιν) ὅ0 ΕἸθοῖν. 
ὕῶτ: ἔξοιδα τῶνδ᾽ ἄρνησις οὐκ 
ἔνεστί μοι. Απᾷ ἴῃ ΚΟΡΗ. ἔν, Οὐθαβ. 
826 6. Π1πά.: : ἥδιστον δ᾽ ὅτῳ πάρ- 
εστι λῆψις ὧν ἐρᾷ καϑ' ἡμέραν. 
Υ, ὅθ00. ἄρχεις δ᾽ ἐκείνῃ 

ταῦτα] Γῆς 15 ΘΟΙΩΙΩΟΗΪΥ͂ βιρροθϑα 
ἴο ἀδρϑπᾶ οἡ ἔσον. θτ {Π15 νοι] 
᾿παϊοαῦθ Ὑϑμου δὴ Θατι8] ἀϊνιβῖοι 
οἵ ἐϑυυϊουυ Ρϑύνθθῃ ὅΠ8 Κίπηρ' ἀπ 
απθοη ὑπδη δὲ Θαπδ] γ οὗ βονο- 
ΥΟΙΡῺ ῬΟΥΘΙ Θη͵ογϑα Ὀγ οί ονοῦ 
ὑπ6 Ὑ1016 Κίηραομ,, ΒΊΟΝ 15 ἴη- 
οογγϑοῖ. γῆς τητιϑὲ Ἰβοζοξῦτο 46- 
ΡῬϑῃηᾶ οἱ ἄρχεις. ΤῸ 15 ὕστιθ ὑπδΐ ἃ 
ἀοῦθῦ δ αὐῖθθ τ μϑύμου ἴσον νέ- 
μῶν 510: 1Π65. ῬΥΘΙῚ ΥΘρΡΪ ρϑυίθιη 

Οὐθοὴ ὁῃ {μ6 οὔπου πομᾶ᾿ 

ΟΡ ϊη6 5 οὗ διἀπηϊη βύγδ 8 ἃ8 ΔΡΟΥ͂Θ 
γ. 300 (ΞΞ 196) ἀστραπῶν κἈράτη 
νέμων (οἴ, ν. 287 τ-ΞΞ 282, ἀπ Δη- 
ἀρ. 1010.) ΟΥ ὈΔΙΘΙη ἀἸρηϊταΐοπι 
ὉΥΙΡΤΘ 5 56. ἴο “οοσαδβίδ, ἃ5. ἴῃ Ῥ]ιϊ- 
Ιοοῦ. 1020. οὐδὲν ἡδὺ γὰρ ϑιοὶ 
νέμουσί μοι (οοΙηρ. ν. 1062., ὡπᾷ 
Απέρ. 18571.). 1 τποῇ ΡῬΥΘου ὅΠπ6 
Ἰαΐίον ᾿π ουρυθίθ!:ο ; ἴον π6 ατ|65- 
10 ΠΘΙΘ 15 ποῦ οὗ πὸ ΡΟΥΤΘΥ οἵ 
Οοάϊριβ, ψΒῖοὴ 18 οχῃϊθιθθα ἰπ 
σδῖϊηϊηρ' ΡῬοβϑϑϑβίοη, θαΐ. οὗ πῖ5 11- 
θοΥδ Δ Υ, 85. οχμθιιοα ἴῃ ρἷν- 
ἴηρ᾽ ἃ 5ῆδγ οὗ [Ππεῦ ῬΟΥΤΘΥ ἴο Οὔ ΘΥ8, 
ΘΟΕΡΕΕΒΤΕΙΝ. 

Υ. 661. Κ΄ 6800]. ἄν᾽ τὸ τέλειον 
ἃ ἄν, ἀντὶ τοῦ ἅτινα ἄν. --- κο- 
μέξεται" ἀντὶ τοῦ ἔχει. ΟἹ, Οοαᾶ. 
Ο. 1046 54. 

Υ. ὅθ8.. ἐνταῦϑ'α εἰ4.] Οκ68:- 
Ῥι5 τοι ουρυθίθ ὅπΠ6 χρυ θβϑίοῃ 
ἰσοὔμαι, τιϑοα Ῥγ Οτγθοη, δηᾶ {π6γ6- 
ἴογ6 ΥΘΡ]165: ΕὙΟ ὑ818 ΨΘΥΥ 
Οἰγουμηβύϑησοσ. 1. 185. οΥνἹᾶθῃηΐῖ 
1πηὺ γοὰὺ δῖ6 ὃ ἔδιθῃ]6855 
ἔγιθηα, Ῥθοδιθο γοὰ 158 ὅο 
ΒΠΦΥΘ Π6 Κιηρ ἀ οτη. 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. ΟἹ 

ΚΡΕΩ͂Ν, 

οὔκ. εἰ διδοίης γ᾽. ὡς ἐγώ. σαυτῷ λόγον. 
ὃ0ῦ 

» -“Ὗ , κ᾿ -»-Ὁ΄ σκέψαι δὲ τοῦτο πρῶτον. εἴ τιν᾽ ἂν δοκεῖς 
ἄρχειν ἐλέσϑαι ξὺν φόβοισι μᾶλλον ἢ 8 

ἄτρεστον εὕδοντ᾽, εἰ τά γ᾽ αὖϑ' ἕξει κράτη. 
ἐγὼ μὲν οὖν οὔτ᾽ αὐτὸς ἱμείρων ἔφυν 

3 δ 3 Ἂν τύραννος εἶναι μᾶλλον ἢ τύραννα δρᾶν, 
το οὔτ᾽ ἄλλος ὅςτις σωφρονεῖν ἐπέσταται. 

νῦν μὲν γὰρ ἐκ σοῦ πάντ᾽ ἄνευ φόβου φέρω" δ90 

εἰ δ᾽ αὐτὸς ἦρχον, πολλὰ κἂν ἄκων ἔδρων. 
πῶς δῆτ᾽ ἐμοὶ τυραννὶς ἡδέων ἔχειν 
ἀρχῆς ἀλύπου καὶ δυναστείας ἔφυ ; 

ὅτ οὔπω τοσοῦτον ἠπατημένος κυρῶ, 
Ω’ ψον ᾿' Ἧ Ἁ Ἁ ’ ῇ 

ὥςτ ἄλλα χρῇζειν ἡ τὰ συν κέρδει καλα. 90 

νῦν πᾶσι χαίρω, νῦν μὲ πᾶς ἀσπάζεται, 
νῦν οἵ σέϑεν χρήξζοντες αἰκάλλουσι με΄ 
τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖς ἅπαντ᾽ ἐνταῦϑ'᾽ ἔνι. 

Υ. ὅϊ8. αἰκαλλουσί με 15 ἔγοταῃ πΠ6 οοῃ͵]θούπσα οἵ 1... θη ον ἢ, 
ΤῊ ΜΕΝ. ΘΥΥΟΠΘΟΈΒΙΥ τϑδᾶ ἐκκαλοῦσι με. 

[Υ͂. ὅτ9. αὐτοῖσι πᾶν Ὁϊπᾶ,] 

Υ.ὅθ4, Ῥ στ οἸ1π.: οὐδαμῶς φαί- 
νομαιν κακὸς φίλος, εἰ διδοίης 
σαυτῷ λόγον, ἤγουν σκέψιν καὶ 
διαγνωστικὴν κρέσιν, ὡς ἐγώ, δη- 
λονότι ἐμαυτῷ δίδωμι. ἤγουν σκὲ- 
ψαι, ὡς ἐγὼ σκέπτομαι. 'ΤΊιο εἄϊ- 
ΟΥΒ. ΘΟΙΙΡΔΓΘ Ἐπιν, Με. 872: ἐγὼ 
δ᾽ ἐμαυτῇ διὰ λόγων ἀφικόμην, 
απ Η Θτοά. 1, 102 οχίγ.: οὐδένα 
λόγον ἑωὐτῷ δόντα, ὙΠΟΥΘ 866 
6 55611 

Υ. δ0ῦ. ἂν δοκεῖς οἷο.}] Ταὶ- 
οἸΣπῖπ5 γϑιηδυκθ {πᾶ [Π6 Ρδυ 018 
ἂν ΒΘΙΟΠρΡΒ ἴο ἐλέσϑαι. 

Υ. 561. ἄτρεστον εὐδοντ᾽] 
.. 6. ἄρχειν. ὙΠῸ γοὺρ εὕδειν 
15. 8180 πϑοᾶ δῇῆονϑ, νϑ. θὅ. ἴῃ {Π6 
τηθύϑρ μου 8} διρηϊποούίοπ ἴο 68 
ΟΦ ΒΥ ΟΥ̓ ὑγ8Ὲ 4Ὁ1]. 

Υ. ὅθ. ἱμεέρων ἔφυν οίο.} 
ὅο ῬΒ1, 1082: νικᾶν γε μέντοι 
πανταχοῦ χρήξζων ἔφυν. ἘΛΥ [Π6 
θη τηθηῦ ΒΥ ΟΙΚ ΘΟΙρδγΘ5 ἘΠῚ. 
Η!ρρ. 1048 564. 

Υ. ὅθ9θ. τύραννα δρὰν]͵ Το 
δοῦ {πΠ6 ρατὺ οὗ ἃ Κίηρ',, ἱ, ὁ. 

ἴο ΘΗΪΟΥ, ΤᾺ] Ρόνγοσ, Οἱ, Απί, 
1169: καὶ ξῇ τύραννον σχῆμ᾽ ἔχων. 
Βούδ ΑΘβοιγπιβ δα ΕαΥρΊ 465 οὔξθη 
τι88 τύραννος ἴογ τυραννικός. 

Υ͂. ὅ711. φέρω] Οπο ποι] οχ- 
Ρϑοῦ φέρομαι. Βα 566 ΤΣ ποΐβ 0ῃ 
Οαάα. Ὁ. 6. 

Υ. ὅτδ. οὔπω --- κυρῶ] 1 δι 
ποῦ γοῦ 50 πὸ τηϊδύθϊ 6, 
ἷ,. 6.1 δ πού γοὺ 80 ἔοο δῃ. 

ν. ὅτ6. τὰ σὺν κέρδει καλά! 
ὅθ ποΐϑ οἢ γ΄. ὅδ. 

Υ, ὅτ. νῦν πᾶσι χαίρω! 
Βγιποκ ἰηὐουρυθίθ: ΠΟ 1 8 1 
ἀοΙισύθα τιῦῃ 81], 1. 6. ΠΟΥ 
1 ἴον 411 δπά (νῦν --- ἀσπάξεται) 
δι ἴπ ὑπ Ἰονθα ὈΥ 8]]. 

Υ͂. ὅϊ9. τὸ γὰρ τυχεῖν ἅπαντα 
ἔστιν αὐτοῖς ἐνταῦϑα, ἤγουν ἐν 
ἐμοί, ἴπον Κπον ἐπα π6 δοοομῖ- 
ΡΗΒΒτιθηΐ οὗ 811 {πϑῖν' τυ 15ῃ.65 τοϑύβ 
ὙΠ π6. Οπ τυγχάνω “1 {ΠῸ 
Θοοιθεύνο 586 πούθ οὐ Επι|ρρ, Μοᾶ. 
Τῦ9. ΒΕ. Τὸ 15 ρμϑύπδρβθ θϑίου ἴοὸ 
οχρίαἷὶπ ἐνταῦϑα, ἐν τούτῳ, 1. 6. 
ἐν τῷ αἰκάλλειν με. 

Β΄ Ὲ 
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ὅ80 πῶς δῆτ᾽ ἐγὼ κεῖν᾽ ἂν λάβοιμ᾽ ἀφεὶς τάδε ; 
οὐκ ἂν γένοιτο νοῦς κακὸς καλῶς φρονῶν. θ00 
ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐραστὴς τῆςδε τῆς γνώμης ἔφυν. 
οὔτ᾽ ἂν μετ᾽ ἄλλου δρῶντος ἂν τλαίην ποτέ. 
καὶ τῶνδ᾽ ἔλεγχον τοῦτο μὲν Πυϑώδ᾽ ἰὼν 

δῦ πεύϑου τὰ χρησϑέντ᾽ εἰ σαφῶς ἤγγειλά σοι" 
τοῦτ᾽ ἄλλ᾽, ἐάν μὲ τῷ τερασκόπῳ λάβῃς θ0ὅ 
κοινῇ τι βουλεύσαντα, μή μ᾽ ἁπλῇ κτάνῃς 
ψήφῳ, διπλῇ δέ, τῇ τ᾽ ἐμῇ καὶ σῇ. λαβών. 
γνώμῃ δ᾽ ἀδήλῳ μή με χωρὶς αἰτιῶ. 

ὅ00 οὐ γὰρ δίέκαιον οὔτε τοὺς κακοὺς μάτην 
χρηστοὺς νομίζειν, οὔτε τοὺς χρηστοὺς κακούς. 0610 
φίλον γαρ ἐσϑλὸν ἐκβαλεῖν ἴσον λέγω 
καὶ τὸν παρ᾽ αὐτῷ βίοτον, ὃν πλεῖστον φιλεῖ. 
ἀλλ᾽ ἐν χρόνῳ γνώσει τάδ᾽ ἀσφαλῶς" ἐπεὶ 

ὕθ χρόνος δέκαιον ἄνδρα δείκνυσιν μόνος. 
κακὸν δὲ κἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ. 61 

Υ. ὅϑ80. κεῖν᾽ ἂν---τ ό ὃ ε] Κεῖ- 
να; ἷ..8. τύραννος εἶναι, τάδε, 
ῖ, 6. τύραννα δρᾶν. 

Υ͂. ὅ81. 5.68}01.: φρονῶν ὁ 
καλῶς φρονῶν νοῦς οὐκ ἂν καχὸς 
γένοιτο, ἃ 0161} ἀϊδροποᾶ πϊπα 
ΟΘ ἢ ΠΘΥ͂ΘΥ Θηὐογύδϊίη οΟΥἹ] 46- 
51 5. 8. 

Υ. ὅ82. ἀλλ᾽ οὔτ᾽ -- ἔφυν] 
ΒαΓΙ αν ποιύμοῦ Ρθ 6 ἔδ- 
ΨΟΌΥΔΌΙΘ ὅο 15 ΟΡ ΠΣ ΟΏ, 1.6, 
αἰβροβιθιοη, νἱΖ. πθ ἀδϑίσο ἰὸ 
"9 Κίηρ' (κεῖνα λάβοιμι). βορῇοο]ο5 
Γγϑα σι  ἿΥ τι868 186 νοῦ» ἐρᾶν ἀηᾷ 
[Π6᾽ Βιιρϑύδηϊινο ἔρως ὅο 51 1 
ἀοδῖσθ, 15}, 6 δῆ χίοῦβ ἔοΥ, 
δι Βυαποῖς ΟὈΒΘΥΥ ΘΑ ἴῃ ΙΒ ποῖα, 
586 Ορα. Ο.β 486. 512. ΑἹ. 967. 
ῬΆΣ]. 681. 600. 

Υ. ὕὅ88. τλαέην ποτέ] “ρᾶν 
πηπϑῦ θ6 απααογβίοοα ἔγοπὴ δρῶντος. 
ἘπῈ. Οπ {86 86 οὗ {ΠῸ νϑὺῦ τλῆ- 
ψναν ΤΏ δΥΘ τοιηδυκοα εὖ Οοδᾶ. Ο. 180, 

Υ. 884. ΤΥΪΟΙ  πῖπι85: καὶ τοῦ- 
το μὲν ἰὼν καὶ ἐλϑὼν Πυϑώδε 
καὶ εἰς τὴν Πυϑίαν, πεύϑου καὶ 
μᾶάνϑανε τὰ χρησϑέντα καὶ τὰ 
μαντευϑέντα σοι. ἔλεγχον καὶ 
δοκιμασίαν τῶνδε, εἰ σαφῶς 
καὶ ἀληϑῶς ἤγγειλά σοι ταῦϑ', 

ἃ ἔφην σοι. οὕτω καὶ τὸ ἔλεγχον 
λέγε, καὶ μὴ λάβῃς ἔξωϑεν τὸ εἰς. 
ἀλλ᾽ ὥςπερ φαμέν, μανϑάνω τὸν 
διδάσκαλον περὶ ἐμὲ εὔνουν, οὕτω 
καὶ τοῦτο, μάνϑανε τὰ χρησϑέντα 
ἔλεγχον τῶνδε. ΟΥμοΥ ΘΧΘΙΊΡΙ65 
ΔΥΘ οοΠΠθοῖθα ὈΥ Μαδεμι. 8 482, ὅ. 
- τοῦτο μὲν -- τοῦτ᾽ ἄλλο, ΠΥ 
-- {π6πη, Οὗ, ῬΕΙ]οοῦ, 184 54. δηα 
Μεαύἢ, 8 288. ποίθ ὃς 

Υ. ὕϑθ 5ᾳ. τῷ τερασκόπῳ -- 
κοινῇ] ὅ6θ6 ΜΑΌΠΝ. 8. 38. 

Υ͂. 688. Κ'΄9Β0].: διπλῇ ὃ ἐ᾿ ὅτι 
καὶ αὐτὸς τὸν ἐμαυτοῦ καταψηφί- 
σομαν ϑάνατον. 

Υ. ὅ89. ὅ' 60]. τηΐη.: γνώμῃ 
δ᾽ ἀδήλῳ" ἐπὶ λογισμῷ ἀμφιβο- 
λίαν ἔχοντι. --- χωρίς, ρτναῦθ]γ, 
ψιύπῃοῦῦ τη 6, 1.6. ψιῦποι! ΠΘαηρ' 
ΤΥ ἀθέθηοο. 

Υ. ὅ90. μάτην] 
στως. Βεῦνοκ. 

Υ. ὅ98. τὸν παρ᾽ αὐτῷ βίο- 
τον] Τὸν παρ᾽ αὐτῷ β. ἰδ δτα 
ΡΙδορα ᾿ηβύθαα οὗ 186 Τ016 ΤΘρτι- 
18 δχρυθδδίοη τὸν αὐτοῦ β., βέο- 
τος Ὀδίηρ' Ορροϑϑᾶ ἴο φέλος, ᾿ζαταῖ- 
11ὰν ἔτη ἃ πα ΘοΟΙηΡηΪΟΙΙ. 

Υ. 589 54. χρόνος δίκαιον -- 
ἕν] Ἡ δου η ἃ πη ἢ ΥΘΙΠΔΥΪ5. ΟἹ {110 

6]. ἀνεξετά- 

' 
' 
! 
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ΧΟΡΙΘΩ͂Ν 

καλῶς ἔλεξεν εὐλαβουμένῳ πεσεῖν. 
ἄναξ. φρονεῖν γὰρ οἱ ταχεῖς οὐκ ἀσφαλεῖς. 

ΟἸΔΈΕΞΡΕΟΣΣΣ 

ὅταν ταχύς τις οὑπιβουλεύων λάϑρᾳ 
600 χωρῇ. ταχὺν δεῖ κἀμὲ βουλεύειν πάλιν. 

εἰ δ᾽ ἡσυχάξων προςμενῶ, τὰ τοῦδε μὲν 6020 

πεπραγμέν᾽ ἔσται. τἀμὰ δ᾽ ἡμαρτημένα. 
ΚΡΈΩΝ, 

τί δῆτα χρήζεις ; ἦ με γῆς ἔξω βαλεῖν ; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἥκιστα. ϑνήσκειν, οὐ φυγεῖν σὲ βούλομαι. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
60 ὅταν προδείξῃς. οἷόν ἐστι τὸ φϑονεῖν. 

ΟἸΔΨΕΟΥΣ, 

ὡς οὐχ ὑπείξων οὐδὲ πιστεύσων λέγεις : θ20 

ΚΡΕΩ͂Ν, 
3 ᾿ » ΄ 2 ᾿ ’ 

οὐ γὰρ φρονοῦντα σ᾽ εὖ βλέπω. 

[Υ͂. ὅ99. ,“μοὐπιβουλ εύων Τϊπᾶ.1 
γ. 6008. ἦ μέ, 15 τοϑίογσϑα ἔγοιη 1}. Ὑα]ρ. ἡ μέ. 

ϑϑῃπηθηῦ ΘΧΡΙΘΒΘΘα ἴῃ {Ππ056 ὕνγο 
11η65, ὙΠΟ δὖ ἤγδὺ βιρῃ 566}} 
Θομ ΘΙ! οί, (βίποθ, 1ἢ υἱσηῦὺ 15 
ποῦ Καον οχοθρὺ ἴοι ἃ ἸΟρ' 
ἀϊπηθ, π6. Ὑ͵ΟΠΡ' Δ Υ Ὀ6 διααθη 
ΤῸ ὃ Ἰοηρ' ὑΐπηθ 8150) ὕπᾶῦ νγ8 τηαϑῦ 
ΥΘΙΠΘΙΏΌΘΥ ὑπεῦ {Π|6 τη θϑ πη; 15 ὑΠ15: 

ἈΠΉΘΗΥ Ὀπηρθ ΠΆΡΡΘΩ ἴῃ δ] 116, 
ἴπ Ποῖ θϑα τηθῃ 5ΠΟ ὑπ 1 γ68] 
ἀϊβροβίψομβ, θα ἔθυν ἔγοτη ὙΓΠ1Ὸ ἢ 
ΔΗ͂ 016 15 ΘουβδΐηΪν Ργουθᾶ ἴο "0 
φοοά, Ῥθοδαθθ φοοάμπθϑα 15. α15- 
ΡΙαγοᾶ, ἔου {π τποϑὺ ρᾶτῦ, ἴῃ 8Ὁ- 
ϑθῖπθηοθ ἴσοι ἀοϊηρ' τ πρ', ΤΑ ΠΟΥ 
{π8η ἴῃ Ῥοβιύγο δούϊοῃ. 

Υ. ὅ91. καλῶς -- πεσεῖν) ΗΘ 
Πδ5 ΒΡΟΚΘη Μ6]1] 0 ὁ586 ὙἷΠῸ 
δ ῖκο5 βοοᾶ Ἰοϑὺ 6 ἔδ]1, 1. 6. 
6 ψἘΠΠῸ ἰδκοβ οᾶτθ 1οϑῦ π ζ48]], 
Ὑ{11 ΑἸ ΡΘΗ οομΒι θυ τϑΐ μδ5 
Ῥϑθῃ βϑεϊᾶ. ΕὟΡ πεσεῖν ἘΠῚ 516 
ΘοΙρατοβ ΕἸ. 898: ἐξ ἀβουλέας 
πεσεῖν, ἀπ 429: μηδ᾽ ἀβουλίᾳ 
πεσεῖν. 

Υ͂. ὅ98. ὅ61Π01.: ὁ γὰρ ταχὺ 
βουλευόμενος καὶ "μὴ πολλάκις βα- 
σανέξων τὴν γνώμην σφάλλεται. 
πρὸς ὃ ὁ Οἰδίπους φησὶν, ὅτι πρὸς 
τὰς ταχείας ἐπιβουλὰς δεῖ ταχεῖαν 
καὶ τὴν ἄμυναν ξέναι. 

Υ. ὅ99 5ᾳ. ταχύς τις -- χωρῇ] 
Θηθ νου πᾶν δχρϑοίβᾶ ταχύ τι 
χωρῇ. Ὀυΐ 566 ΤΥ ποθ οἡ ῬΒΙοοῦ. 
1002. Οπ ἐπ ργοῃοῦῃ τὶς Ἰοϊηθᾶ 
τ ἃ τη 50} 1} 6 δα]θοίίνο ῬάΑΒΒΟΥ 
μῶ5 ὑγθαϊθα βΆΠΥ ἴῃ Πῖ8 Ἰθχίθ οι 5.0. 

Υ. 602. τάἀμα] 561], τὰ βουλεύ- 
ματα, ΠΕ ἷβ ουταθηῦ ἔγοιῃ σνβ, 000. 
ἡμαρτημένα, πηδν 8.116). 

γ. δ06. οἷόν ἐστι τὸ φϑο- 
νεῖν) ὙΠ15. 15 Ὑ76}} ΘΧΡΙαἰπθᾶ ὈΥ 
ὃ ΒΊΟ55. ἰπ Β.: οἷός ἐστιν ὁ ἐμος 
πρὸς σὲ φϑόνος, ἃ5 8005 88 
γοὰ ὁδϑη 580" ψπδὺ στοῦ ἃ 
οὗ θδίουϑυ μδνο ὑονεταβ 
γον. Βεῦυνοκ. 

Υ. 601---611. ὅ᾽ ΔοοὉ 5 τἱρ.ν οὉ- 
ΒΘΥΥΘ5. ὑπαῦ ἴπ656 5πογύ δηᾶ βοιηθ- 



τ0 ΣΟΦΟΚΛΈΒΟΥΣ. 

ΟἸΔΙΙΟΥΣ, 

τὸ γοῦν ἐμόν. 

ΚΡΈΩΝ. 

ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου δεῖ κἀμόν. 
ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ. 

ἀλλ᾽ ἔφυς κακός. 

ΚΡΕΩΝ, 

εἰ δὲ ξυνέης μηδὲν ; 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἀρχτέον γ᾽ ὅμως. 

ΚΡΕΩ͂Ν, 

610 οὔτοι κακῶς γ᾽ ἄρχοντος. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ πόλις, πόλις. 

ΚΡΈΩΝ. 

κἀμοὶ πόλεως μέτεστιν, οὐχὶ σοὶ μόνῳ. 090 

ΟΣ ΦΡΌΣ, 
παύσασϑ'᾽, ἄνακτες καιρίαν δ᾽ ὑμῖν ὁρῶ 
τήνδ᾽ ἐκ δόμων στείχουσαν ᾿Ιοκάστην. μεϑ᾽ ἧς 
τὸ νῦν παρεστὸς νεῖκος 

νγπδῦ ΟὈΒΟαΤΘ βϑηΐθηοθβ ἱπαϊοαύθ 
{πη6 ρυδᾶμπδιὶ γἱβῖπρ' οὗ ΔΏΡΟΥ ἴῃ {Π6 
αἰσραϊδηΐδ. 

Ν. 6007. τὸ γοῦν ἐμόν] 8611. εὖ 
φρονῶ, ἱ. 6. 1 πῇ ἀογδύδπα ΤΥ 
ΟὟ Ῥυϑίηθϑϑ οὖ 8ἃ11 ονϑῃῦύϑβ. 
ΒΥ σπ 100 Οϑαϊραβ τηθϑπ5 {πῶ Π6 
απ αἀογβίδη 58. μα ν11}} οομἅποθ ἴο 
Πα. οὐ νγ 6] ἴδτο. 

γ. 6009. 5.9801.: μη δέ ν᾽ ὧν 
ὑπονοεῖς -- ἀρκτέον γ᾽ ὅμως" 
ἀλλὰ χρὴ βασιλεύειν. ταῖπον βασι- 
λεύεσϑαι, 8.5 ΤϑιηδΥκοα Ὀγ ὈΙΠάοΥέ, 
ἀρκτέον Ῥοΐηῃρ ΒΘ Υ6 τι586 1ὴ ἃ Ρ85- 
ΒΙΥΘ 56η86, 8δὃ5 15. ΤΥΘα ΘΠ Υ {Ππ6 
οδ 86. 10} {Π6 γὙ 6 08] ααἀ]θούϊνο ἡσ- 
σητέον Ῥυΐ γα ΘῚῪ τὰν ΘΩΥ οὐ θν. 
- ΕὙΟΙΏ {Π|067 ΥΘΡΙΥ οὗ Οτυθοη 1ἴὉ 15 
ΡῬΙοῖη ὑπεῦ Οϑαϊριιϑ 15 τηθϑηῦ ἴο 58 0: 

εὖ ϑέσϑαι χρεών. 

5.111 βια θ]Θ οὔθ τὴσδῦ βδιριηῖύ 
[0 }0ὲὸ ρσογθύπμϑᾶ. Τὸ συ Βΐοῃ Οὐθοι 
ΔΉΒΥΟΙΒ: ποῦ ΠΘη {Π9 50Υ6- 

᾿ χρίρῃ ΡΟΥΟΥ 15 ΠΗ ΒΕΙΥ ΘΧϑὲ- 
οἰ5 64. 

Υ. 610 54ᾳᾳψ. ὦ πόλις, πόλις] 
Ὑγθη Οοαϊραθ, οὐ Ῥδίηρ οδ]]θα 
ὈΥ Οτἴθοη ἃ δᾶ Κίηρ', ο8115 προΣ 
{π6 οἱδγ, ΒΟ ἢ 6 15 οομηϑοίοιιβ οὗ 
Πανῖπρ' ΘΟΥΘΙΠΘΑ͂ γ7Χ611, ἴο ἀνθηρθ 
{π6 πη} οἴἶουϑα πἴτη, ΟὝΘοη τ6- 
ΡΙ165. ὑπδῦ {πΠ6 οἰ ΖΘ 85 Μ011] Βαρρογί 
ΒΙτηΒ6 1 4180, ϑηα ἀνθηρο πΠ6 ἴη- 
5810 Π6 ᾶϑ γϑορίνϑα ἴγοιη Οϑᾶι- 
Ρα8. 

Υ. 614. εὖ ϑέσϑ'α.}] ΟΥ, ΕἸ: 
1484: βᾶτε κατ᾽ ἀντιϑύρων ὅσον 
τάχιστα, νῦν, τὰ πρὶν εὖ ϑέμενοι, 
τάδ᾽ ὡς πάλιν. 

χ ; 



ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. {6} 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

61ὅ Τί τὴν ἄβουλον. ὦ ταλαίπωροι, στάσιν 
γλώσσης ἐπήρασϑ', οὐδ᾽ ἐπαισχύνεσϑε. γῆς θ8ὅ 

οὕτω νοσούσης. ἴδια κινοῦντες κακά; 
οὐκ εἶ σύ τ᾽ οἴκους, σύ τε, Κρέων, κατὰ στέγας, 
καὶ μὴ τὸ μηδὲν ἄλγος εἰς μέγ᾽ οἴσετε ; 

ΚΡΕΩ͂Ν, 

020 ὅμαιμε. δεινά μ᾽ Οἰδέπους ὁ σὸς πόσις 
“ - -Ὁ 2 - 

δρᾶσαι δικαιοῖ. δυοῖν ἀἁποκρίνας κακοῖν. 6040 

ἢ γῆς ἀπῶσαι πατρίδος. ἢ κτεῖναι λαβών. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ξύμφημι" δρῶντα γάρ νιν, ὦ γύναι, κακῶς 
εἴληφα τοὐμὸν σῶμα σὺν τέχνῃ κακῇ. 

ΚΡΈΩΝ, 

θ2ὅ μή νυν ὀναίμην, ἀλλ᾽ ἀραῖος, εἴ σέ τι 
δέδρακ᾽, ὀλοίμην, ὧν ἐπαιτιᾷ μὲ δρᾶν. 

Υ. 6106. 
ΜΡ. ᾿ηβίθδα οὗ πήρατ : 
Ρ. 802 6ἅ. Τοΐ51.: 

040 

ἐπ ἤρασϑ' Ι πᾶν δἀορίθα νι ἘΠ]ΙΉΒ]6Υ ἔσο ὑπὸ θοϑὺ 
ΤΠ 88πι6 ΟΥ̓Δ ΘΟΙΏΡΘ ΘΒ ΠΘιηοβίμ, ἀθ ΟΟΥ. 

ταύτην τὴν φωνὴν ἐκεῖνος ἃ ἀφῆκε δι᾿ ἐμέ, πολλοὺς 
καὶ ϑρασεῖς τὰ πρὸ τούτων ἐπαιρόμενος λόγους. 

[Υ. 621. 

οπ Απΐ. 699. 

Υ. 617ὅ 54ᾳ. στάσιν γλώσσης] 
50 Ὑυδοῖ, 1179; ταρβῶ μὲν ἐς 
λόγου στάσιν τοιάνδ᾽ ἐπελϑών. 

Υ. 617. 5 6801.: ἔδεα κινοῦν - 
τες καπα᾿ «φιλονεικοῦντες. 
Υ. 618 μα. οὐκ εἶ σύ τ᾽ ---καὶ 

μὴ --- οἴσετε: ΤΠ 16. πὸ πη- 
ΘΟΙΊΠΊΟΙΙ. δομἠππούϊοι οὗ {π6 ρῬϑδι- 
ἐἴο195 οὐ ἀπᾶ μὴ, ἴπ δὴ ἰηξουτορδ- 
ἐἶγθ ϑϑῃΐθμοθ, ὙΠ6ῖ6 οὐ ἀθποῦθθ 
ὃ ΘοΙτηθ πᾷ 0 ἄο, δηᾷᾶ μὴ ὁοομα- 
τη 5 Βοταθ  ΐπρ᾽ π οὗ [0 θ6Ὲ ἀοπ6. 
50. ΑἹ. τὸ: οὐ σῖγ᾽ ἀνέξει, μηδὲ 
δειλέαν ἀρεῖς; ΤΎδΟΙ. 1188 : οὐ 
ϑᾶσσον οἴσεις, μηδ᾽ ἀπιστήσεις 
ἐμοί; Ἐπτίρ. Ἡ ρροῖ, 498: ὦ δεινὰ 
λέξασ᾽, οὐχὶ συγκλείσεις στόμα, 
καὶ μὴ μεϑήσεις αὐϑις αἰσχίστους 
λόγους : Ηδ]θῃ. 481: οὐκ ἀπαλλά- 
ξει δόμων, καὶ μὴ πρὸς αὐλείοισιν 
ἑστηκὼς πύλαις ὄχλον παρέξεις 
δεσπόταις. 

Υ. 619. Ἔ Κ'΄ΟΒΟΙ, τθοι: τὸ μηδὲν 
ἀλγος" καὶ μὴ τὴν οὐδαμινὴν 

Θάτερον δυοῖν κακοῖν Πϊηᾶ,]} 
Υ. ὁ26. μή νυν 15 ΤῊ οη οοπ͵θοίαζθ. ΜΒ. μὴ νῦν. 866 ποίθ 

λύπην εἰς μέγα κομίσετε. Ἰηοθᾶου-͵ 
Ἰοΐπ Ππ|Β01}0 τϑιιδυ κα ὑπαὺ ἄλγος ἴδ Ἵ 
ἴο 6 φοηϑίγιθα 1 ἴῃ οΘομπθούϊοι τὺ ἢ 
εἰς μέγα, ἀτιᾶ ποὺ νι τὸ μηδέν. 
586 τρν ποίθ οῃ Αἱ. 1208. 

Υ. 621. Κ5.680].: ἀποκρένας" 
ὃν τῶν δύο ποιήσας. ἘλῪ {Ππ6 5υ- 
πἰΖθϑὶβ ἴῃ δυοῖν 566 Ἡ ΘΥτὰ. Ἐ]Θηη. 
ἀοούγ. τηϑύσ, Ρ. ὅ8., 0 ΘΟΙΏΡΘΥΘΒ 
τ {Π|5 Ῥαϑδθαρθ [Π6 ὩΠΟΠΥΤΊΟΤΙΒ 
Ῥοθῖὰ οὗ {πΠ6 ῬΒοθηΐϊχ νυ. 28: ἄπο- 
ἀθοϊθβ ἀπηα185 ἰγυῖραῦ ΟΙΠΠ 6 
Ὦ ΘΙΏ1Ι 8. 
Υ. 624. τοὐμὸν σῶμα] 1. 

μέ. ΟΥ,. Ἐὰν. ΑἸ]ο. 647: οὐκ ἦδὐ᾽ 
ἄρ᾽ ὀρϑῶς τοῦδε σώματος πατήρ, 
ἱ. 6. ἐμὸς πατήρ, ὙἜΠΘΙΘ 1 ῶΥθ 
δἀδποοᾶ οΥΠΘΥ δχϑιηρῖθβ ἔγοια 89 
Ἡδύδο ᾶεθ. ΒΕαῦνΝοκ. ΟΟΙΏρΡδΥΘ 8180 
Οοᾶ. Ο. 850. ἘΠ. 1258. 1888. 

Υ. θ5ὅ 5ᾳ. δυΐϊᾶεπ: ἀραζὸς" 
ἀρᾷ ὑποκείμενος. 866 ν. 1207. 

Υ. 028 5ᾳ. ἀραῖος -- δρᾶν] 
Εδον ὑπ15 οο]]οοδύϊοη οἵ γΟτ 8 ΟΟΙῚ - 



12 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ΤΟΚΑΙΣΠΕ, 

ὦ πρὸς ϑεῶν πίστευσον, Οἰδίπους. τάδε. 
μάλιστα μὲν τόνδ᾽ ὅρκον αἰδεσϑεὶς ϑεῶν, 

, ᾿] 

ἔπειτα κἀμέ, τούςδε 9'΄. οὗ πάρεισί δοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ α΄.) 
080 πιϑοῦ ϑελήσας φρονήσας τ΄, ἄναξ, λίσσομαι. θὅ0 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

τί σοι ϑέλεις δῆτ᾽ εἰκάϑω; 

ΧΟΡΟΣ. 
» 

τὸν οὔτε πρὶν νήπιον, » ᾽ ἰχς ’ ,ὔ 

νῦν τ΄ ἐν ὁρκῷ μέγαν καταί- 
δεσαι. 

ΟἸΑΤΤΙΕΟΥΣ, 

οἶσϑ᾽ οὖν ἃ χρήζξεις ; θοῦ 

ΧΟΡΟΣ. 

οἶδα. 

ὈΤΔΙΙΤΟΥΣ. 

φράξε δὴ. τί φῇς. 

ΧΟΡΟΣ. 

090 τὸν ἐναγῆ φίλον μήποτ᾽ ᾽ ἐλ 
δν αυτυὰχ 

σὺν ἀφανεῖ λόγῳ σ᾽ ἄτιμον βαλεῖν. 

Υ, 086. 1 πᾶν δἄάθᾷ {π6ὸ ργοποὰῃ σ᾽ ἔοι. λόγῳ ἴτοιη), ΗοΥ 
τ ἃ ἢ ἢἾ᾽5 ΘΟΠ]Θοίαγο. 

Ρᾶύθ ὅπ Θχϑιρ]65 δἀδάορα ἴῃ τὰ 
ποία οὐ Οοαᾶ, Ο. 1228. 

Ν.6080. πιϑοῦ ϑελήσας φρο- 
νήσας τ᾽] Βηῦθμποκ: Οὔον ψ1]- 
ΠΉΡῚΥ 8.0 ἃ γΥ 56 }1Υ. ΟἿ. ΑἹ. 8571: 
ὕπεικε καὶ φρόνησον εὖ. ῬΙΗΙοοΙ. 
1848: συγχώρει έλων. 86}0].: 
οἷον, ιὴ τῇ ὀργῇ͵ εἴκων, ἀλλὰ τὰ 
δέοντα διασχεψάμενος. καλῶς τὸ 
ϑελήσας. πολλάκις γὰρ ἐπὶ ταῖς 
ὀργαῖς μεταγνῶναί τις ὀφείλων, 
αἰδούμενος ἐμμένει τοῖς ἁμαρτή- 
μἱασιν, 
Υ. 632. ἐν ὄρκῳ, μἐγαν] 1. 8. 

μέγαν ὅρκῳ, ἐν ᾧ ἐστι. Οἵ. ποίο 
ΟΣ γν5. 17. Οπ {π6 τϑύθυθῃοθ ρΡϑιᾶ 
ἴο δῃ οδὔῃ. Βυιηοὶς ΘΟΙΡ 65. ἘΠῚ Υ, 
Ηἰρρ. 1047. 

Υ. 6084. φράξε δὴ, τί φῇς] 
5ΔΥ {Π6ῃ, νη δύ γοὰ τηθ8}. 
Α]. 194: ὡςτε μ᾽ ὠδίνειν, τί φής. 
ΒΒΡ. ϑ'ομαοί, ΘΟΙΠΡΑΥΘΒΧΘΠ. Ἀπ: ἢ 
1, 16: σὺ δ᾽ ἡμῖν εἰπὲ, τί λέγεις. 

Υ. ὁ8ὅ. τὸν ἐναγῆ] ἱ. 6. ἐξώ- 
λειαν ἑαυτῷ ἐπαρώμενον. Δπ 6χ- 
ΡΙδηδίϊοπ οὐ {π15 Ραϑθαρθ ΙηΔΥ̓ ΒΘ 
Τουπμα ὈΥ ἃ οοΙρδυβοη οὗ ΑΘϑοἢϊ- 
65. ἴῃ Οὐοδίρῃ. Ρ. ὅ0232. ᾿Εναγὴς 
θα ἀραῖς ἔνοχος 816 Ἰοϊπρᾶ 1014. 
Ρ. ὅ12. 816. Ἐπε. ΒΙρΡΕΠγ; ἴον {Π6 
ΟΠοΥτιθ ΠΘΥΘ τϑθυβ ὅο ὕπ6 σνοταβ 
οὗ ΟὙθοῃ τη 5616 ἀρονρ, νϑ5. 62. 
ἀραῖος ὀλοίμην, εἶ οἵο. 

1014. ἐν αἰτίᾳ] ΤΠ. τησδί 
ΡῈ Ἰοϊπϑᾶ νῖτι βαλεῖν, ἐν αἰτιῳ “ 
βαλεῖν ταραπίηρ ἐο Θοοαβ86 οὗ 



ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 49 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

εὖ νυν ἐπίστω. ταῦϑ᾽ ὅταν ξητῇς. ἐμοὶ 
ξητῶν ὄλεϑρον ἢ φυγὴν ἐκ τῆςδε γῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

(στφοφὴ β΄.) 
οὐ τὸν πάντων ϑεῶν ϑεὸν πρόμον “ἅλιον 6600 

040 ἐπεὶ ἄϑεος. ἄφιλος. ὃ τι πύματον 
ὀλοίμαν, φρόνησιν εἰ τάνδ᾽ ἔχω. 
ἀλλά μοι δυςμόρῳ γᾶ φϑένουσα θθῦ 

, 7, Ῥ ςκν.5.: ἕ ι 
, τρύχει ψυχάν. ταδ᾽ εἰ κακοῖς κακὰ 

040 προράψει τοῖς πάλαι τὰ πρὸς σφῶν. 

Υ. 637. εὖ νυν 1 Πᾶγϑ οἱ ΠΥ οὐἢ ΔΕΌΙΠΟΥΪΥ τυϊλίθη ἔου εὺ νῦν. 
Οοιρανθ ὑπὸ οὐἰ οι] ποθ οἡ υ5. 620, 

ΙΥ. 6839. Ἅλιον" Ῥορίη5 ὑπΠ6 ποχὺ [ἴη6 ἴῃ Πἰπᾶᾷ.7 
Υ. 649. 10 15 ονυϊἀθηΐ ἔγοτη ὑπθ πηϑύγθ οὗ {πὸ δ  Βύγορ 6 ὙΘΥΒ86 

{πῶὲ {ποῖ 18. βοηθ Ἰἰαύθηθ ουσῸῦ ἴπ {πΠ6 νγογᾶβ ἀλλά μοι --- ψυχαᾶν. 
Βυΐ 10 15 ὈΥ ΠΟ τηθ8πη8 ΟΙΘΔΥ ἴο τὴθ ὙΠδὺ {Π| ροθὺ αἸ4 νυυῖΐο. 
τοδᾶβ φϑινὰς ἴον φϑένουσα.] 

[Πιηάογῇ 

Υ. 644. 1 πᾶνϑ οὐαϊ 6 {π6 ὁορα]α καὶ πϑιι}ν ρΙδοθᾶ Ὀοίοτο τάδ᾽, 
ΔΙΌΠΟῸΡΗ 1 ἀπὶ 501} 1ῃθ ἀουθὺ 5. ἴο ὅπ οογγθούμθϑϑ οἵ ὕπ6 ρϑβϑδρθ, 

δ ἔδυ] οΥ ΟΥ̓ΤΤῊ 6. 50 ΤΎΔΟΙ, 
940: ὥς νιν ματαίως αἰτίᾳ βάλοι 
κακῇ. ῬΊΑαίο Ρ. 1257. Ἐ: μηδέ- 
ποτε βαλεῖν ἐν αἰτίᾳ τὸν δει- 
κνύντα. ῬΆΣΟ συὰ. γο]: Ι ν.δ4δ: οὐ 
πᾶσαν κάκωσιν ἐν αἰτίᾳ τέϑεμαι. 
Μυβακ. σὺν ἀφανεῖ λόγῳ ἐν αἰτίᾳ 
᾿βαλεῖν ταθῶπβ ὑπϑυθίοιθ δΧϑ 
ἴΠπ6 βϑῖηθ 88 ΘΧρυθββϑα ἅθουθ ὈῪ 
Οὕθοη ν. 008 (089): γνώμῃ δ᾽ ἀδή- 
λῳ μή μὲ --- αἰτιῶ. ΤΠ6 φαϊίοΥβ 
ἈΡΌ οοιηρατα Αποϊρ μοὶ . 186 
(188 Ποῖβι, ὅ9 Β6ΚΚ.): ἐγὼ μὲν 
γάρ, σοι φανερὰν τὴν «πρόνοιαν 
εἰς ἐ ἐμὲ ἀποδείκνυμι, σὺ δέ με ἐν 
ἀφανεῖ λόγῳ ζητεῖς ἀπολέσαι. 

ΨῸ 687) 5.68 ΟἹ.: εὖ νυν ἐπί- 
στω" γίνωσκε, ὅτι τούτῳ συνη- 
γορῶν ἐμὲ ἀδικεῖς. οὐδὲν γὰρ 
ἄλλο ἢ ὄλεϑρόν μοι ἐπάγεις, εἶ 
πν᾿ ἡμν τῷ τὸν ἐπιβεβουλευκότα. 
Υ. 689. οὐ τὸν] ἱ, 6. οὐ μὰ 

τὸν εἴς. Μὰ 18. ὙΘΥΥ οὔθη ὑΠτ5 
ΒΌΡΡΥΘΒΒΘα, 885 ἰηΐν. 1088 (1089). 
Απίϊρ. 708. ἘΠ. 1068. ΕἘπιγ. Τοπ 
888. ΒΕ. ὅ6}ο!.: ἐπὶ ὁ ὄρκον κατα- 
πέφευγεν ἐξ οὗ μάλιστα ἐδόκει 
πεῖσαι τὸν βυοδέι ἥλιον δὲ 

ὄμνυσιν ὅτι πᾶντα ἑωρακὼς συνῇ- 

δει τὸ πᾶν. 
γ. 0640. ἄϑεος] 866 ποίθ γϑ8. 

249. --- 5680]. οοά, 11Ρ5.: ὅ τι 
πύματον ὀλοέμαν᾽ φϑαρείην 
ὅπερ ἔσχατον, ἤγουν ἀπώλειαν 
ἥτις ἐσχάτη" τουτέστι φϑαρείην 
ἐσχάτην ἀπώλειαν. 

Υ. 6042 5ᾳ4ᾳ. Α5 ὑπ6 ρΡᾶϑθϑρθ ΠΟΥ 
βύδπαϑ ὑπ ΟΠουτι5 15 ᾿ηϑᾶθ ἴο 580: 
{Π6 ΟΔΙδι τ ΒΔ Ἀ614118 
ὉΠ ΟἿΟΥ ΟΥ̓ΘΥΜ ΗΠ ΘΙ ΠῚ5 ΠΥ 501] 
τὰ ἢ ΟΥ̓ΣΟΥ, 1 το 186. ΟΥ1185 
δΙγοοᾶν ἱπουγγθᾶ δύο δαάαθα 
ὑη 6856 ἔγϑῃ! Οὔδ65 ΟἿ ὙΟῸΥ 80- 
οοππῦ. 1 δ ΠΟΥΘΥΘΙ πο] πρα ἴο 
ὑπῖηκ {πῶὺ ὑπ6 ραβϑϑᾶρθ πθοαᾶβ οου- 
γΘΟΊΟΉ. 

Υ. θ46. προςάψει) Τἢ6 γϑῦ 
μα5. ἃ Ὠϑαΐου βρη ἤοα οι ἴῃ 815 
Ραβϑᾶρος 85 συνάπτειν ἴπ Α.650Ε, 
Ῥαγβ. 888. θτπτν. ΗΙΡΡ. 187, ἘπΕῈΕ. 
ΕἸ 51ΘΥ ΠΟΥΤΘΥΘΙ ΘΟΥΥΘΟΙΪΥ τηϑῖῃ- 
ἰφῖπηβ ὑπεύ προφάψει 15. δοίίγθ. 10 
ἀορϑμπᾶβ ἀροι γᾶ ἴῃ γ5. 642. Αῃ 
ΘΠ ΤΉΟΙΙβ ΒΟΠΟΪΘΥ αποίοθα θγ Βατ- 
ΘῸ5 ΥἹΡΉΥ γοηᾶθιβ ἢ οαἀ α1ύδ8 
Βαρθού. Ἐπυτὶρ. Ηθχο. Ῥ. 1210: 



πὰ 'ΣΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

ὅδ᾽ οὖν ἴτω, κεὶ χρή μὲ παντελῶς ϑανεῖν. 
ἢ γῆς ἄτιμον τῆςδ᾽ ἀπωσϑῆναι βίᾳ. 670 
τὸ γὰρ σόν. οὐ τὸ τοῦδ᾽, ἐποικτείρω στόμα 
ἐλεινόν" οὗτος δ᾽, ἔνϑ᾽ ἂν ἧ,. στυγήσεται. 

ΚΡΈΩΝ. 

050 στυγνὸς μὲν εἴκων δῆλος εἶ, βαρὺς δ᾽, ὅταν 
ϑυμοῦ περάσῃς. αἷ δὲ τοιαῦται φύσεις 
αὑταῖς δικαίως εἰσὺν ἄλγισται φέρειν. 67ὅ 

Ν ᾿ ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
οὔκουν μ᾽ ἐάσεις. κἀκτὸς εἶ; 

ΚΡΈΩΝ. 

πορεύσομαι. 
σοῦ μὲν τυχὼν ἀγνῶτος. ἐν δὲ τοῖς δ᾽ ἴσος. 

ΧΟΡΟΣ. 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 

θδὅ γύναι, τί μέλλεις κομίζειν δώμων τόνδ᾽ ἔσω; 

ἸΟΚΑΣΤΗ. 

μχϑοῦσά γ᾽ ἥτις ἡ τύχη. 

ἰὼ παῖ, κατάσχεϑε λέοντος ἄγριον 
ϑυμόν, ὡς βρόμον ἐπὶ φόνιον, 
ἀνόσιον ἐξάγει, κακὰ ϑέλων κα- 
κοῖς ξυνάψαι, τέκνον. ΟοΙαΡ. ΜΕ. 
18. ΤΡῸ, 1. 870 

γ. 646. ἔτω] ἰ. 6. ἀπέτω. 866 
ποθ οἡ Ῥμη)οοῦ, 48, 

Υ. θῦὕ0. ὁτυγνὸς --- δῆλος εἶ] 
Υγοὰ 5Π0 γΟῸΥ ΠΒδύτγθα οὗ τὴ 8 
δὺ ῃη6 β5δὴ6 ὑϊπ]6 ὑμαὺ γοιῦ 
Υ1614, 1. 6. Ἰοὺ τη ρῸ. 

γι, 00 54. βαρὺς δ᾽ -- πε- 
ράσῃς] 56}0].: ὅταν δὲ ἐπὶ τὸ 
πέρας ἔλϑῃς τῆς ὀργῆς, τότε βα- 
ρέως οἴσεις τὸ “πρᾶγμα, οἷον με- 
τανοήσεις καὶ ἄδικα ἐνθυμηϑήσῃ. 

ἐ βαρύς Ποῖα τηθᾶηβ, θατᾶδποᾶ 
ὙΦ ΥΘΙΊΟΥΒ6. ---ὦ ἄο ποῦ πον- 
ΘΥ̓́ΘΥ ΥΘΗΊΘΙΠΌΘΥ ΔΗΥ͂ ΟΥ̓ΠΘΥ 1ηδύϑηοθ 
ἴῃ ὙΠΟ 1 ὈΘΔΥΒ ὑΠ15 τηθϑηΐϊηρ,. 
ΒυαποΙς, ΤΟ]]ονγίηρ' ὑπ6 δομο]αθύ, 
ΤΡ ΉΘΙΥ ἰμλθυργοῖβ π6 Ράᾶβθᾶρθ: 
ΡῬαῤ ὙΠΘη ΥΟΌΥ ΔΗΡΘΙ 588]] 
ἤν ΘοοΙ]Θθα, γοὰ Μ1Π1 πῦρ 
γοῦν561 

080 

Υ͂. 061 54ᾳ. αὖ δὲ -- φέρειν] 
Βυύ 5.0} ἃ. πούΐατθ 15 πιοϑὲ 
Ῥυαγαάθηβοῖηθ ὅο ἰὑ561, 1. 4. 
ἢ ψὸ 5 5 Πἰτη56 1 ἴο θ6 80 
ΟΔΥΥΙΘΩ͂ Δ ὈΥ ΔΗΡΟΥ͂, ὑπδῦ δ᾽ 
Το 5. 8016 Το αίίοη οὗ τ ΐο ἢ 
ἢ6 αὐδουνγαγαβ γορθηΐβϑ, οὐθδύθϑ ΤῸ 
1561 {Π6 βυθαίοϑί Βα βουίηρ.. 

γ.θὅ4. σοῦ μὲν τυχὼν ἀγν ὥ- 
τος] ἩἨδνίηρ' Θχρϑυϊοποθᾶ ἱπ 
γοὰ οὁΠ6 ὙΠῸ ΚΠΘΟΥ Πη6 ποῦ: 
ἷ, 6. ΤΥ Ὑ68] πϑῦγΘ Ῥοΐπρ; ἀΠ- 
Κηονηΐο γου. ἐν δὲ τοῖς δ᾽ ἔσος, 
θα δισοπρ 656 ῬΘΥΒΟΩ5 (1 
δὶ ΚΠΟΥ) 5. ΟΝ 851 δὼ. ἘῸΥ 
[π8 Ρρῆταβο τυχεῖν τινός τινος 566 
αὖ ῬὨ1,, 818. 

γ.θὔδ. κομέξειν δόμων τὸν δ᾽ 
ἔσω} 8.586 ποΐθ οῃ Υ. 381 ---588. 
ϑοΠοΙαβῦ: ὡς κατέγνωκεν ὃ χο- 
οὸς τοῦ Οἰδίποδος, παρακελεῦε- 
ται τῇ γυναικὶ εἰφςάγειν αὐτόν. 

Υ. θδ6. μαϑοῦσα] χα τηαυδύ 
πηἀονθίθηα κομιῶ αὐτὸν ἔσω ἴτοτῃ 
η6 ἔογταροίηῃρ' νουβο; μαϑοῦσα, 

ΓΑ 

ἁ. ν πὰ νά: 



ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. τ 

ΧΟΡΟΣ. 

δόκησις ἀγνὼς λόγων ἦλϑε, δάπτει δὲ καὶ τὸ μὴ 
νδικον. 

ΙΟΚΑΣΤΉΗ. 
᾿ 4... ἃ 3 Ὁ 
ἀμφοῖν ἀπ᾿ αὐτοῖν; 

ΧΟΡΟΣ. 

ναέχι. 

ΙΟΚΑΣΤΉ. 

καὶ τίς ἦν λόγος; 

ΧΟΡΟΣ. 

060 ἅλις ἔμοιγ᾽, ἅλις, γᾶς προπονουμένας. θ8ῦ 

φαένεται, ἔνϑ'᾽ ἔληξεν. αὐτοῦ μένειν. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὁρᾷς ἵν᾽ ἥκεις, ἀγαϑὸς ὧν γνώμην ἀνήρ. 
τοὐμὸν παριεὶς καὶ καταμβλύνων κέαρ: 

[Υ. 068. παρέης καὶ καταμβλύνεις κέαρ. ὈΪϊπά.]} 

ὙΠ Θη 1 πᾶν Θαγπϑᾷ. ΟΥ, πούθ 
οη5 ῬΙΠ. 998. 5.61|0].: πιϑανῶς 
μετὰ τὸ διηλλάχϑαι αὐτοὺς ἐπιξη- 
τεῖ τὴν αἰτέαν. ἅμα δὲ καὶ ἕνα 
ἀρχὴ γένηται τοῦ ἀναγνωρισμοῦ. 

γ. 667. δόκησις --ἦλϑ'ε] ΤῊ 
ΒΘΕΣν9 λόγων θυ! ἀθηθΥ ἀθρομαβ 
ου ἀγνὼς, 50 ἐπεὶ δόκησις ἀγν. λ. 

. ΠΊΘΒΗΒ ἃ Βαθρίοίϊοῃ, ὙΠΟ. 18. οοΥ- 
ἰδῖῃ ΟΠ ΠῸ Ῥοϊπί, ΕΌΣ [6 τιδ6 οὗ 
Ὅπ6 νυν ἤλϑε οἵ, γ. ὅ28 (04): 
ἀλλ᾽ ἦλθε μὲν δὴ τοῦτο τοὔνειδος 
οίθ, ὅς" Ἱ.: ὸ χορὸς, ὑπὲρ ἄμφο- 
τέρων ἀπολογεῖται" ὑπὲρ μὲν τοῦ 
Κρέοντος ὅτι ἐπ᾽ ἀδήλοις ἐγκέ- 
κληται" , ὑπὲρ, δὲ τοῦ Οἰδίποδος, 
ὅτι εἰκότως ὠργίσϑη, ἐπὶ τοιού- 
τοις διαβληϑείς. 
014. 5.6}.0].: τὸ μὴ νδικον" 

οἷον, τὸ μὴ ἐνδίκως ϑρυλούμενον, 
ὃ ἔστιν ἡ ευδὴς διαβολή, κἂν τὸ 
συνειδὸς ἐῤῥωμένον ἡ. πε ππ- 
780 δοουδβδίίου οἵ Οϑᾶϊραβ 
15. 58 1Π1πρ το ΟΥθοη. Μύυβαμ. Οδᾶϊ- 
ῬῈ5 Β΄πη561} τητιϑὺ πῶν 6 66 ΘΠ} 
ΒΆΠ64 ὉΥῚ {π6 οἤδύρθ Ὀτοπρύ 
δρδῖηδὺ ΐτη πη }πιϑῦ]γ, 85 ὑπ6 ΟΠο- 
Υ8 ΒΙΡΡΟΒΘΒ, θγῪ ΤΊΓΘΒΙ88, 
Ὑ,, 689. 5.6 0].: ἀμφοῖν ἀπ᾽ 

αὐτοῖν' οἷον, ἀμφότεροι τῆς δια- 
φορᾶς αἴτιοί ϑέσιαι 

ν᾽ θθ0544. 5. 6Π0].: ἅλις ἔμοιγ᾽ 3 
ἅλις" ̓ αὐταρκές μοι φαίνεται στῆ- 
σαι τὸν λόγον ἔνϑα ἔληξεν" ἀντὶ 
τοῦ ἱκανὰ λέλεκται, καὶ αὔταρκές 
ἐστιν ἀναπεπαῦσϑαι τὰ τοῦ λόγου, 
να ἔληξεν ἡ στάσις. 

Υ. 662 58ᾳ. 5680].: ὁρᾷς ἕν᾽ 
ἥκεις, ἀγαϑ'ός" τοῦτό «φησιν͵ ὁ 
Οἰδίπους ἀγανακτῶν. διὰ τί πρὸς 
ἕτερον ἀποφεύγεις, καίτοι ἀγαϑὸς 
ὧν ἀνήρ, καὶ οὐχ ὁμολογεῖς τὰ 
λυπήσαντά με τῇ Τοκάστῃ: διὰ τί 
οὖν οὐ συνοργίξῃ͵ μοι, ἀλλὰ πραῦ- 
ψνεις μὲ ὑπὲρ τοῦ Κρέοντος: 

ν. 008 5ᾳ. τοὐμὸν παριεὶς 
καὶ -- κέαρ) Ι νουἹα ππηΐΐο του- 
μὸν παριξίς, οτατἐἰϊπρ' ΟΥ α15- 
γορϑταΐϊηρ ἐῃδί γγ Β1 ΘΒ γνῶ 8 0 
γ δἄγεαπῦερ, καὶ τὸ σὸν κέαρ 
κατ. γϑακθηΐπν μη 6 φἔΐορο- 
εἴοπ π πΙ ἢ γοῦ οὐρί ἰο 696] 
ἰοναταάβ τ, δαΐξοτγϊίΐηρ' 1ὖ (0 
ΒΥΟῚ 118016855. ΤΠΘ ΤΟ] Ονπρ' 
ΤΘΡΙΥ οὗ {Π6 οἤοστιβ ΒΘ ΘΙῺ5 [0 γα αΐχΘ 
ΒΟΠῚΘ 5Ό0}} ἱπ ουργθίθίϊοη. Τῇ κέαρ 
τϑίθυσθα ὑο Οϑαϊριιβ, 1 5που]α πη- 
αἀογβϑύθηα 1Ὁ δἃ5 ἸηΘϑΏϊΠρ' Π18. ΔΏΡΘΥ, 
ὙΠΟ. Π6. ΘΟΠΒΙ 6.5. οὐρῦ ἢοῦ [0 
ΡῈ βοβίεπθα δηᾶ βυρθαπϑθα ον βὅο ἢ 
ΔῊ οοοαϑίοη, Ραύ γούμου ἱπηϑθιηθα 



10 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ΧΟΡΟΣ. 
(ἀντιστροφὴ β΄.) 

Ψ 5 1 ὦναξ, εἶπον μὲν οὐχ ἅπαξ μόνον, ἴσϑι δὲ 090 

060 παραφρόνιμον, ἄπορον ἐπὶ φρόνιμα 
πεφάνϑαι᾽ μ᾽ ἄν, εἴ σε νοσφίξομαι. 
Ω 3 ἢ Ἁ - ΄ ᾽ ΄ 

ὃς τ΄ ἑμαν γὰν φίλαν ἕν πόνοις θ9ὅ 

ἀλύουσαν κατ᾽ ὀρϑὸν οὔρισας. 
610 τανῦν τ᾽ εὔπομπος, εἰ δύναιο. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

πρὸς ϑεῶν δίδαξον κἄμ᾽, ἄναξ. ὅτου ποτὲ 
μῆνιν τοσήνδε πράγματος στήσας ἔχεις. 

Υ. 664. ἴσϑι δὲ Ὀορίηθ πὸ ποχὺ 11π6 ἴῃ Ῥιμᾶ, 
ν, 610, ΤΠ οἱ ΜΒ55. τοδᾶ: εὐ δύναιο γένου. Τυο]π, εἰ δύναιο 

γίνου. 10 15 οογίϑιπ, δηᾶ δαινοα ῬγῪ Ηδυθηῃ, ὑπαῦ γενοῦ 15 8 
Βρασίοιιβ Δα Ποη, ὑϑκθη ἔγομη ν5. ὅδ. Βα 1 οδπποῖ Ῥουβαδαθ τγ5901} 
ὑπαῦ [πΠ6 οπηΐβϑίοη οὗ {πῶὖ νον οἴϑοίβ ἃ οιῃρ]θίθ οὔγθ: [ῸΓ ψγὸ 46- 
Οἰάθα!γ Ὑϑασῖγθ ὃ Πηϊΐθ νοῦ, Ορροββᾶ ἰο οὐρίσας. 
υγῶ5) 1 πᾶνθ ποῦ γοῦ θθθὴ Δθ]6 ἴο ἀϊβοουθυ. 
ΜΞ. Ππανὸ τανῦν δ᾽. 
οἰαθυ π6 ΘΟΙΏΙΠΟΝ εὐ ἀβὲη 
5656 οὗ πθ ρΡᾶ55δρθ. 

ἢ ἃ αἀοβδῖγο ἴο οὐϑύοομιθ {Π6 
ὈΥΘΔΟΠΟΥΥ οὗ Οσϑοη. Εἰ. ΘΑ σΟ0Β8. 

γ.064. οὐχ ἅπαξ μόνον] Νοί 
ΟὩ 66 ΟἸΪΥ, ἷ. 6. ἐγθαπθπύϊγ. 

Υ. 006. παραφρόνιεμον] [π- 
58 η6, πιϑα; ἄπορον ἐπὶ φρόνιμα, 
Ὁ5616855 ον ΔῺΥ βοοά οοπῃ- 
5601. Μῦυϑακ. 

γ. 6066. εἴ σε νοσφέξομαι) 
ΕΓ Τ ἀσδονῖ πόδι. 1.:.6. ἀν 88 
γοι βιϑρροῖ, 1 Ἰοΐῃ τὴ ΟὙΘΟΙ 
δσοϊηδὺ γοα, 

Ἔ 67, ἐν πόνοις] ἐν κακοῖς, 
θη ΤΊΉΘΡ65. νγ8ῶϑ ὑσοι]θα θγ {Π6 
ΘΡΒίηχ. 

Υ.6069. κατ᾽ ὀρϑὸν οὔρισας 
Του ἀϊᾶϑύ ραϊάθ ἃ9 ὈΓΥ ὃ 
ΡῬΥΙΟΒΡΘΙΟῸΒ ρ8]16, ΟΥ ἴῃ {Π6 
τσ ΟΟΌαγ856, 1. 6. ποὺ ἀϊαδι 
ῬΙΘΒΘΥγΘ 5. ΤΊ ΟΠΟΥῸΚ 5Ρ6 85 
οὗ [π6 οἷζγ δϑ οὗ ἃ βῃΐρ συϊαρᾶ 
θγ Οοάϊρυβ. Οἵ, Ῥγδολῖη. 827: καὶ 
τάδ᾽ ὀρϑῶς ἔμπεδα κατουρίζει. 
ἘΠιτ. Απάτσγοιῃ. 611, μα 4150 ΡΟΥΘ 
Υ. 88, ὙΠΙΟΝ ηΔῪ Ὀ6 οομρδιθᾶ 
ἔΟΥ ὩΠΟΙΠΟΥ τϑᾶϑοη: κατ᾽ ὄρϑὸν 
ἐξελθόντα. 

Υ. 6601--Ξ610. ὅς τ᾽ ---τανῦν 

ὙΠΟ ἢ πτϊσηῦ οουΐδίη]ν 6 πδ86ᾷ, 
ἸΏΟΥΘ βΠῚΡ16 ἃπα Ὀούζου δἀδαρίοά ἴο {π6 

[εὐ γένοιο Τϊπᾶ.} 

τ {15 γ ΘΙ 
Βαυΐ ἕο τανῦν τ΄ τηϑὴν 

5.11 οοη- 

τε] Τῆι ομουαβ ΠΘΙΘ 58 08 {πΠ6 
5816 {πϊπρ' ἡ Β10} 15 ἀἸ ΠΘΥΘΗΤΙΥ ὃχ- 
ΡΥΘδΒθα θονθ ν8, 2 5α.: ὄρνιϑι 
γὰρ καὶ τὴν τότ᾽ αἰσίῳ τύχην 
παρέσχες ἡμῖν, καὶ τανῦν ἴσος 
γενοῦ. ΕΌΥ ὍΠ6 5816 γϑῶϑ0η Β1ΘῊ 
οδ 565 ὍΠ6 Πηῖῖθ σοὺ ἴο 6 ρΙδοραᾶ 
ἴῃ ὑπ ἸΔΌο ΤΟ ΘΥ οὐ ΠπΠ6 56ῃ- 
ἤθῃοθ 1π8ὺ αποίθα, Ὁ 15. 4150 τϑ- 
αυϊγοᾶ ΠΟΥΘ, 50 ὕπδῶὺ 105 ΔΌΒΘΠΟΘ 
ἴθ ὉΠΑῸΘΒΟΟΠΔΌΪΥ οδιιδοᾶ Ὀγ δῃ 
ΟΥΤΟΥ Οὗ {πΠ6 οοργίϑίθ. Οἱ {6 60]- 
Ἰοοούϊοι. οὗ {π6 ρϑυῦϊο165 τὲ -- τὲ 
1 μᾶνο ὑγθαΐθα δὖ υ8. ϑ8ὅ 566., 95 
1Ππ0 οπηββίοη οὗ Π6 δάνϑυρ πάλαι, 
ἴο ὙΠΟ τανῦν 15 Ορροβϑθᾶ, δὖ 
γ5. 4471. ΤΘ ποὰμ εὐπομπος 18 
ΤΙ ΠΥ Θχρῖπθα Ὀγ {πὸ 5680]. Θοά. 
Τιἷρ05.: ἀγαϑὸς ὁδηγός, κυβερνή- 
τῆς, ὕπο ρΡοϑὺ πᾶνιηρ τούϊηθα {Π6 
τηθύθρ μοῦ, σοιηρδυῖηρ ὕπ6 δαπτηϊ- 
βγη οὗ ἃ βύδίθ τὴ [Π6 στῖ- 
ἄδποθ οὗ ἃ 5110. 

Υ. 611 5ᾳ. ὅτου ---πρᾶγμα- 
τος} Οη {πὸ ροηΐϊξῖνο ἀθρϑπαϊηρ' 
οἢ μῆνιν 5868 ποίθ εὖ ῬΙΠΟΟΙ. 828, 
μῆνιν, βοήν, κραυγήν, ἐλπέδα 
ἵστάναν ἃγ8 ΤΥ 504 "γ 1Π6 



ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. { 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ. 

ἐρῶ (σὲ γὰρ τὠνδ᾽ ἐς πλέον. γύναι. σέβω) 
Κρέοντος οἷά μοι βεβουλευκὼς ἔχει. 

ΤΙΤΟΚΑΣΤΗ. 

100 

ΟΤῦ λέγ᾽, εἰ σαφῶς τὸ νεῖκος ἐγκαλῶν ἐρεῖς. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

φονέα μέ φησι Μαΐου καϑεστάναι. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

αὐτὸς ξυνειδὼς. ἢ μαϑὼν ἄλλου πάρα; 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

μάντιν μὲν οὖν κακοῦργον εἰςρπέμψας. ἐπεὶ 70 

τό γ᾽ εἰς ἑαυτὸν πᾶν ἐλευϑεροῖ στόμα. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

080 σύ νυν ἀφεὶς σεαυτὸν ὧν λέγεις πέρι, 
ἐμοῦ ᾽πάκουσον. καὶ μάϑ', οὕνεκ᾽ ἐστί σοι 
βρότειον οὐδὲν μαντικῆς ἔχον τέχνης. 
φανῶ δέ σοι σημεῖα τῶνδε σύντομα. 

[Υ. 618. ἐσπέμψας Ὀϊπᾶ.] 
Ψ. 680. 1 Πᾶνα νοηϊυγχοᾶ ἰο υυῖϊίθ σύ νυν ἴον σὺ νῦν. 

ῃοΐθ οὐ Απί. 699, 

Ροθϑίβ ἴο β:ρ:ν πούμιηρ' τηοΥ6 ὑΠδη 
μηνέειν ἴον ὀργίξεσϑαι, βοᾶν, ἐλ- 
σίξζευν ἴῃ Ῥτοδο τυϊΐουβ, ΟἿ. Ῥἢμι- 
Ἰοοῦ. 128ὅ. ατῖρ. Οὐ. 1ὔ22. Τρῃΐρ, 
Α. 789. 

Υ. 618 5ᾳ. ἐρῶ -- -- Κρέον - 
τος οἷα -- ἔχει] ἱ. 6. ἐρῶ τὰ 
τοῦ Κρέοντος βουλεύματα, οἷά μοι 
βεβ. ἔχει. Οπ {πὶ5 ρῇγαβθ 8566 
Ἡ δου πὶ. ἰῃ Μυ5. διπα. Απίϊα. Ρ. 16 
56. δηα οὐ ΥΊρ' Ρ. 880. «180 Μὰ Ὁ}. 
δ᾽ 342. 2, 

1014. σὲ γὰρ -- σέβω] ΕῸΥ 1 
Ὲ ψμγοι]ᾶ γταῦμοῦ ΟὟΘΥ γοῖι ψπὸ δἰ. 

τὴ 6 βρΡ68 κ δηᾶ δχρ]δίῃ ὑπ6 τηϑύζοι, 
ὑπ {Π656 Ῥθορίθ, ψγποὸ {πῖηκ {πὶ 
10 5ῃου α 411 ΡῈ Κορύ βϑθογϑί. 

Υ. ὁτῦ. εἰ σαφῶς -- ἐρεῖς] 
1 γοὺ 15} γα! ν ἴο οχρ] δίῃ 
{π6ὸ οοηὐΐοϑδῦ, ᾧη6 οδι56 οὗ 
ὙΒΙΊΟΙ γοπὐξγιθαξΐεςοῦτθοῃ. 

ΟΣ {Π6 ρμήαβθα νψεῖκος ἐγκαλεῖν 1 
Πᾶνα ὑγοαίθα αὖ ῬὨ1],, 82. 

Υ. 618. μάντιν -- εἰςπέμ- 
ψας] ὅο. φησί, ἴ. 6. πὸ ἱπηρΐῖοῖ 5 

110 

ὥ66 ΠΥ. 

Ρτορμοῦ, ποπὶ μΠ6 85 ϑϑηΐ 
ἴο τη6, 58 Υ85 80, ἐπεὶ --- στόμα, 
ΟΣ 85 ἴδ 85 6 ϊηβοὶ 15 
ΘΟΠΟΘΥΠΘα, Π6 ΚΘΘΡΒ5 Π15 α15- 
ΘΟΌΡΒ6 ἔγϑθϑθ, νἱζΖ. ἔᾺΟ β8Υ]ηρ' 
πῶ 1 ΚΙΠ16α Τ,8ἴτ8. 

γ.680. σύνυν ἀφεὶς -- πέρι] 
ῬΥΟΡΟΙ͂Υ: γ6]6880 γου 8961 ἢ 
ἔσοιη ὑμοϑα ἐπῖπρϑ οὗ ΒΊΟΝ 
γοὺ ἃ΄Ι6 βρϑδ.ζιίηρ, 1. 6. α15- 
τη 55. 811 «ιὐἠχίοίυ ἃθοιΐ τ πὶ γοι 
ΔΥΘ ΠΟῪ βρθδϊκίηρ' οἵ. 

Υ. 032. μαντικῆς ἔχον τέ- 
χνῆς} Κ1Ιᾳ᾿Ὶ μᾶνθ δἰγθθαυν τϑιηδυκοᾶ 
(αὐ Α1]. 145.) {πῶ ϑορμοοθβ οὔξοῃ 
565 ΒΠῊΡ16 νΘΙΌΒ [Ὁ ΘΟΙΙρΡοΟΙΠα, 
δα Ἰοΐῃβ τὶν ὉΠπ6ηῃ}] {πΠ6 58 1η6 
Οα565 88 8.6. ΘΟΙΙΊΟΗΪΥ γϑαπὶγϑα 
Ὀγ ὑπ οομιροιπμᾶβ, Τὰ ἴῃ {115 
Ῥαϑθαρο ἔχον ΔΡΡῬθδὺβ5 ἴο ΡῈ 884 
ἴῃ ἴΠ6 β881Π1|6 56η86 ἴῃ ΜΏΙΟ {Π6 
ῬΙΌΒ6 ΜΥΓΠΘΙΒ σοῦἹα Παγθ 6η|- 
ΡΙογϑᾶ μετέχον. 

Υ. 088. σημεῖα τῶνδε σύν-- 



τὃ ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

χρησμὸς γὰρ ἦλϑε Δαΐῳ ποτ᾽. οὐκ ἐρῶ 
θδ8ῦ Φοίβου γ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ, τῶν δ᾽ ὑπηρετῶν ἄπο, 

ὡς αὐτὸν ἥξοι μοῖρα πρὸς παιδὸς ϑανεῖν. 
ὅςτις γένοιτ᾽ ἐμοῦ τε κἀκείνου πάρα. 

Α Ἁ ,ὔ Ω’ 2 ς ῇ ’’ Α 

καὶ τὸν μέν, ὡςπὲρ γ᾽ ἡ φάτις. ξένοι ποτὲ 711 

λῃσταὶ φονεύουσ᾽ ἐν τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς᾿ 
090 παιδὸς δὲ βλάστας οὐ διέσχον ἡμέραι 

τρεῖς, καί νιν ἄρϑρα κεῖνος ἐνξεύξας ποδοῖν 

ἔῤῥιψεν ἄλλων χερσὶν εἰς ἄβατον ὔρος.. 
κἀνταῦϑ' ᾿Ζπόλλων οὔτ᾽ ἐκεῖνον ἤνυσεν 720 

φονέα γενέσϑαι πατρὸς. οὔτε Μάϊον 
09ῦ τὸ δεινὸν, οὐφοβεῖτο, πρὸς παιδὸς παϑεῖν. 

τοιαῦτα φῆμαι μαντικαὶ διώρισαν, 

ὧν ἐντρέπου σὺ μηδέν. 
χρείαν ἐρευνᾷ, ῥδαδέως αὐτὸς φανεῖ. 

ὧν γὰρ ἂν ϑεὸς 

720 

Υ. 086. 1 Ππαγο δϑδορίεᾶ ἤξοι ἴον ἥξει ἔγοιη {πὸ "οϑὲ ΜΚ. 
᾿ γ. 692. 

ορος. [80 τοδᾶϑ Ὀ1πᾶ.] 
Ι μῶν πὸ ἀουρύ θα ϑορῇοοὶοθ πγούθ ὄβατον εἰς 

γ. 09ὅ. ΕῸΣΓ παϑ'εῖν ταοϑῦ οὗ {π6ὸ ΜΩ͂Ν, πᾶν ϑανεῖν, ΜΏΙΘΕ 
ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο 6 0Π8 σψοῦκ οὗ δὴ 1ηὐθυρυθύοθυ, 

τομα] Βυϊθὲ ὕοκϑη5 οὐ ονυϊ- 
ἄθποθϑ οὗ {π158 τηϑύξου. ΟΕ, 
Αηΐ, 446: σὺ δ᾽ εἰπέ μοι μὴ μῆ- 
κος, ἀλλὰ σύντομα. ΤῊ ροοῦ νεῖ 
ϑυοαῦ 511} γχϑρυθϑθηῦβ Φορδϑίδ, 
Ὑ 8116 αὐξοιηρύζηρ ἴο γϑίϊανα {Π6 
δηχίοίγυ οὗ Οραϊριβ, ὅπ ἤο 5Π0ν 
{πῶῷ Ὁπ6 ρῬχυόορῃθὺ νγῶβ ἀμυγουν 
οὗ ογρᾶϊδ, γϑ]αύϊηρ Π6 γυϑυυ οἷτ- 
οαμηϑύδηοοϑ ὙὙΠ1Ὸ ἰθμα εὖ {π6 
ΒΘ Π16 Ππὴ6 ὅο ΠΟΥ 56. 18 δηχῖοίν 
δα ἴο 5Π0γ7 ὑμπαῦ {πὸ γᾶοθ οἵ 
ΡΤΟΡΙΘίβ 15. ποῦ ἴο Ὀ6 ἀθβρίβϑα. 

Υ. 686. ὡς αὐτὸν εἴο.} Οομ- 
Ῥᾶῖθ Οβρά. Ο0]. 9609: εἴ τι ϑέσφα- 
τον πατρὶ χρησμοῖσιν ἵκνεῖϑ', 
ὥςτε πρὸς παίδων ϑανεῖν; ἃ τὰ 
ΤΑΣΪΔΥ͂ ΡὮγα50 ΟΘΟΘΌ 5 ἴῃ ῬΗΪ. 531: 
ἐπεὶ γὰρ ἔσχε μοῖρ᾽ ᾿Δχιλλέα ϑα- 
νεῖν, ΜΏΘηΟΘ ΟΠ6 τηϊρηῦ ΒΌΡΡΟΒΘ 
ὑπαὶ ἕξοι νγὰβ ὍΠ6 ὕσπιθ γϑϑαϊηρ' 
Πούθ. Βαῦύ οἰ Ποῖ ΘΧΡΥΘΒΒ10Ι τηϊρηῦ 
θ6 τᾶ. 

γ. 689. 5510].: ἐν τριπλαῖς 
ἁμαξιτοῖς" καλῶς τὸν τόπον 
προφέϑηκεν, ἵνα εἰς ὑπόμνησιν 
ἀγάγοι τὸν Οἰδίποδα. 

Υ. 690. παιδὸς δὲ βλάστας] 
ΒΥΆΠΟΙς ΘΟΙΒΙ6Υ5 {Π15. δὲ δοοαϑε- 
ἔνα Ὡρβοϊαίθ. Βα ὙΥ ποῦ πιδκθ 
10 ἀδρομᾶ ἀροὸὰ διέσχον ἘΏΥΘ6 
ἄδγ5 ἀϊ4 ποῦ βδαραῖδῖθ δ15 
Ὀιγῦ (ἔγοιη υυπαῦ μαρροπμθᾶ εἴξου- 
Ὑγ8 0618}. 1. 6. ΠΥ 66 ἄδγϑ αι πού 
ΘΙωΡ56 ἔγοιι 86 Ὀιγύῃ οὗ {Π6 
ΟἸἾΣ] 4. ΜΑΤΤΗΙΛΑΕ. 8,566 4180 [εῖ5 
ατ, δι. 8 427, 8. 

γ. 691. καί νιν ἄρϑρα -- 
ποδοῖν] Θῃ καὶ 5606. Μούεῃ. 
8 620, οὐ {π6 ἀοιθ]θ Ὡοσαβαῦνθ 
1014. 8. 491, ὕὅ, ΤΠῈ νοιᾶβ ἄρϑρα 
ποδοῖν ἐνξ. τὰ τἱρθου ΘΧρΙαἰποα 
ὈΣΥ ὅπ Ἰαΐθν ὅ.9}0].: τὰ σφυρὰ 
περόνῃ συνάψας. 

Υ. 092. ὄρος] ἱ, 6, ΟἸΒΔοροι. 
γ. 093 8α.β. ἦνυσεν -- γεν ἕ- 

σϑαι Ῥονέθοιν, πὖ 6556. 50 
ΑΘ 50}. ΡῬργ78. 118: στρατὸς ἦνυ- 
σὲν περᾶν. 
695; ὧν ἐντρέπου εἴος.} 

ἱ. 6. ἀλλὰ τούτων οἷο. ΟΥ, ΜαύτΕ, 
8 4177. 

Υ͂. 697 5ᾳ(. ὧν γὰρ ἂν ϑεὸς 
χρείαν οἷο. 6.01. τθο.: ΩΣ 

ο 
ὡ- 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

οἷόν μ᾽ ἀκούσαντ᾽ ἀρτίως ἔχει. γύναι. 
τ00 ψυχῆς πλάνημα κἀνακίνησις φρενῶν. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

ποίας μερίμνης τοῦϑ'᾽ ὑποστραφεὶς λέγεις ; 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

Α ἔδοξ᾽ ἀκοῦσαι σοῦ τόδ᾽, 
κατασφαγείη πρὸς τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς. 

ὡς ὁ Λάϊος 
790 

ΤΟ “ΈΤΗ:.: 

3 » Α “.... 3 ’ ΄ 3. ὁ“, 

ηὐδᾶτο γὰρ ταῦτ΄, οὐδέ πῶ λήξαντ ἔχει. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

τοῦ χαὶ ποῦ ᾽σϑ᾽ ὁ χῶρος οὗτος. οὗ τόδ᾽ ἦν πάϑος: χῶθ ἢ μ 

ΤΟΚΑΣΤΉΗ. 

Φοωκὶς μὲν ἡ γῆ κληξεται" σχιστὴ δ᾽ ὁδὸς 
ἐς ταὐτὸ Ζίελρῶν κἀπὸ ΖΙαυλίας ἄγει. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

καὶ τές χρόνος τοῖςδ᾽ ἐστὶν οὐξεληλυϑώς ; 79 

ΙΟΚΑΣΤΉΗ. 

σχεδόν τὶ πρόσϑεν ἢ συ τῆςδ᾽ ἔχων χϑονὸς 
110 ἀρχὴν ἐφαίνου. τοῦτ᾽ ἐκηρύχϑη πόλει. 

ΓΥ. Το01. 

ἃ γὰρ ὁ ϑεὸς ξητῇ, πρέποντα κρί- 
νας ξητεῖσϑαι, δᾳδίως, ἤγουν εὖ- 
κόλως, αὐτὸς δείξει. 

ν. τ00. ψυχῆς πλάνημα] 
δ αοΘΥΙηρΡ, ΘΥΥΟΥ͂, ἱ,. 6. πη- 
οονραϊηΐγν; 866 γ8. 07: φροντί- 
δὸς πλαάνοις, ἃπα Οσα. Ὁ. 
ἀρ᾽ ἔστιν; ἀρ᾽ οὐκ ἔστιν; ἢ γνώμη 
πλανᾷ: Ὀπ 1π ΘΟὨ ΓΑΡΥ͂ ἀνα- 
κίνησις φρενῶν 15 «ἃ ροτίατ- 
θεύϊοη οὗ τΐῃ ά. 

Ὑ. 701: σοιίᾷς μερέμνης -- 
λέγεις} ἱ. 6. ποία ἐστὲν ἡ μέ- 
ριμνα, ἧς ὑποστραφεὶς (1. 6. φρον- 
τίζων) τοῦτο λέγεις: ἘἸΤΆΒΙΘΥ 
ΘΟΙΏΡΑΥΘΒ ΑἹ. 1117: τοῦ δὲ σοῦ 
ψόφου οὐκ ἂν στραφείην, ὁπ ΕΘΝ 
Ῥαβϑαᾶρα (1089 54.) 566 ΤΥ ποίϑ. 

γ. Τ04. οὐδέ πω ληξαντ᾽ 
ἔχει ΟἹ. οὔπω δὲ δέηδον, Βε. 

ὕπο στραφεὶς Ῥιμά.]} 

816: 

ν. τ01. ΤΊ ρίδοθ 15 ἀθϑουοᾶ, 
ποΥ {π6 γτοϑα ᾿Ἰϑεαίηρ ἰο ΤΠ. 1]18, 
7οϊηθᾷ {Π6 οὔποι τοϑα 1ϑϑάϊηρ' ἔγοτη 
ΤΠΘΡΘΒ5 ἴο 1)6]ρΡῖ. Ομ Ἰδα]ῖα 566 
βῦταρο Ρ. 428, Β.: ἐν δὲ τῇ Χε- 
σογαίᾳ μετὰ ΖΙελφοὺς ὡς πρὸς τὴν 
ἕω “αυλὶς πολίχνιον. Ῥδυβδηϊδδ 
βύδῦθϑ. (ῬΠοοῖο. ρΡ. 808) {πεωῦ {πῸ 
Ρίωοθ ψβθτθ Οϑαῖραβ 516 118. ἔδ- 
[Π6Ὶ νγῶϑ ῬΙΟΡΘΙΥ ο81164 σχιστὴ 
ὁδός. Μυβακ. Οομρ. {Ππ|6}}5, ΠΤ οἷ- 
560 πη ἘΟΥΒΟΒ ρθη ἴῃ Οὐ θο 6 η- 
Ιωπᾶ, ΡΡ. 141, 1δῦ, ποίβ 12. 411 - 
φῶν καπὸ Δαυλίας, ἱ, 6, ἀπὸ 
ΖΙελφῶν καὶ ἀπὸ Ζαυλίας. 50 μο- 
Ιονν γ8. 161 (7184); ἀγροὺς -- κἀπὶ 
ποιμνίων νομάς. Οἵ, Μείτῃ. 
8 δ9ὅ, 4. 

Υ. 708. τοῖς δ᾽] ϑίποορ μ68568 
ὨΙΏΡ 5 Ὠρροπθά. Οὗ. Μαδύιῃ. 
8 888. ο. 
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ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ Ζεῦ. τί μου δρᾶσαι βεβούλευσαι πέρι; 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

τί δ᾽ ἔστι σοι τοῦτ᾽, Οἰδίπους. ἐνθύμιον ; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

μήπω μ᾽ ἐρώτα. τὸν δὲ Μάϊον φύσιν 740 
τίν᾽ εἶχε φράξε. τένα δ᾽ ἀκμὴν ἥβης ἔχων. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

Τ1ὔ μέγας. χνοάξων ἄρτι λευκανϑὲς κάρα, 
μορφῆς δὲ τῆς σῆς οὐκ ἀπεστάτει πολύ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

οἴμοι τάλας᾽ ἔοικ᾽ ἐμαυτὸν εἰς ἀρὰς 
δεινὰς προβάλλων ἀρτίως οὐκ εἰδέναι. ἡ4ῦ 

ΙΟΚΑΣΤΗ, 
-“ [4 9 -“ ’ὔ ᾿Ὶ 93 ὩΣ Ἱ 

πῶς φῃς; ὑκνῶ τοι πρὸς σ΄ ἀποσκοποῦσ'΄, ἀναξ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

120 δεινῶς ἀϑυμῶ, μὴ βλέπων ὁ μάντις ἦ᾿ 
δείξεις δὲ μᾶλλον, ἣν ἕν ἐξείπῃς ἔτι. 

Υ. 114. Βτάποκ υυῖίοβ τότε ἴον ἔχων, ἔγοτη οοῃ)θοῦθγθ, νυ Βΐ0 ἢ Ταδν 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ὀ6 {Π6 οοὐγϑοῦ γϑδαϊηρ'. 

Υ.111. 5.980].: ὦ Ζεῦ--πέρι" 
ἀναμιμνήσκεται ὁ Οἰδίπους καὶ 
τοῦ χρόνου καὶ τοῦ τόπου, καὶ 
πρὸς τὸν Ζέα φησί, τί μοι ποιή- 
σεις: 

Υ. 112. ἐνθύμιον) ΤοΥντνῖοα- 
Ἰδιηθηπ. 1 πᾶν οΟρΡΟτΒ}]Υ 
1Ππϑίγαῦ θα {πὶ5 βρη! ποδύϊοη ἴῃ ἃ 
ποΐρ οἡ ἔστιγ. Ηροτο. Ε',724, Μύυβα6Ε. 
Εγέαγαύ αἶθὸ του ἴο Υ ἃ Θ΄ ΠΘΥ 
οη ΑἸἹοΙρῃν, Τ'. 11, ν. 44. 
Ν. 118. φύσιν 6]. τὸν τοῦ 

σώματος ὄγκον. 
Υ. 114. τίνα δ᾽ ἀκμὴν ἥβης 

ἔχων] ἦν 1ϑ Θογατλ ον Ὀαύ 1 ἐπῖηκΚ 
ΘΥΥΟΠΘΟΤΊΒΙΥ, ΘΠΡΡΟΒΘα ἴο "6 υη- 
ἀογβίοοῦ ΠΘΥΘ, 88 ΠΏ ΡΠ164 ἴῃ {Ππ6 
Ῥγθορᾶϊηρ φύσιν τίνα εἶχε. 5866 
ΟΥ̓Γ1641 ποῖθ. 

Υ. ΤιῦΌ. χνοάξων -- κάρα] 

ΤΊ15 ἴθ ἃ ΥϑύμοΥ ππαϑι8] ΘΧΡΙΘ5- 
5Ί0η, ΤΏ Ϊηρ': πανί 15 ποδα 
ΒῃΙηΐηρ ταῦ 105 δἰ λέ 
ἢ ἶὙ 5. Δευκανϑὲς 1 ἷβ νύ ἴον λευ- 
κὸν, 85 ἀγλαὼψ ἴον ἀγλαὸς ἴπ 
γ5. 214 (208). 

Υ͂. 1117 5ᾳ. ἔοικ᾽ -- προβάλ- 
λων οὐκ εἰδέναι} ἱ, 6. ἔοικα 
προβαλεῖν ἐμαυτὸν οὐκ εἰδώς. ΟΥ̓. 
Μαεαύθμ, 8 δῦ2, β. 

Ἧ,}119) ὀκνῶ τοι] 1 ἔϑθασν, 1 
ΔΥΘΙ.Ὁ16. ὀκνῶ 5 ἔγθαι θην πδϑᾶ 
ἴῃ {π|9 56η86.. ὅδὅ0 θϑῖον ν. 922 
(8935): ὡς νῦν ὀκνοῦμεν πάντες. 

Υ. 120. μὴ βλέπων ὃ μάντις 

Χ 

1 Τπῖβ τ ΡΙν οὗ Οδᾶϊραβ 15 πιοϑὲ Χὶ 
ΦΡΡΙορυϊαῖθ, ἃ5 τ θυυϊηρ ΡΥΟΡΔΌΪΥ 
ἴο ψγδὺ ΤΊγοβίαβ πδα γϑργόδοιθα 
μΐπὶ τυ] ἴῃ γβ. 571 (860): τυφλὸς 
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ΙΟΚΑΣΤΉ. 
κ ψν 3 »Ὕ ’; τι 3. ὦ »ν ,3 3 - 

καὶ μὴν ὀκνῶ μὲν. αν δ΄ ἔρῃ μαϑοῦσ᾽ ἐρῶ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
7 ΡῚ ’ Α ᾿}} Ἁ 1) 

πότερον ἐχώρει βαιὸς ἡ πολλοὺς ἔχων 
ἄνδρας λοχίτας, οἷ᾽ ἀνὴρ ἀρχηγέτης ; 

ΤΟΚΑΣΤΉΗ. 

κῆρυξ᾽ 

πέντ᾽ ἦσαν οἱ ξύμπαντες. ἐν δ᾽ αὐτοῖσιν ὴν 
ἀπήνη δ᾽ ἦγε Λαῖον μία. 

ΟΥΔΙΠΟΥΣ: 

αἰαῖ, τάδ᾽ ἤδη διαφανῆ. 
ὁ τούςδε λέξας τοὺς λόγους ὑμῖν. γύναι; 

τίς ἠν ποτε 

ΙΟΚΑΣΤῊΗ 

οἰχκεύς τις, ὅςπερ ἵκετ᾽ ἐκσωϑεὶς μόνος. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

180 ἡ κἀν δόμοισι τυγχάνει τανῦν παρών; 

ΙΟΚΑΣΤΉῊ. 

οὐ δῆτ᾽" ἀφ᾽ οὐ γὰρ κεῖϑεν ἡλϑὲ, καὶ κράτη 
41, μι 9 

σέ τ᾿ εἶδ᾽ ἔχοντα Μάϊόν τ᾽ ὀλωλότα, 
ἐξικέτευσε τῆς ἐμῆς χειρὸς ϑιγὼν 100 
2 ,, ’ 2 , ΄ 

ἄγφους σφε πέμψαι κἀπὶ ποιμνίων νομᾶς, 
Ὁ 

κἄπεμψ᾽ ἐγώ νιν. 

ὟΣ 2. 
ΤΠ6 τοϑὲ μαγο ἃ δ᾽ ἄν. 

ὟΝ, 186. οι ΜΒ, μᾶνθ γ᾽ 

γ᾽ ἀνήρ. 

τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμ- 
ματ᾽ εἶ. 

Υ. 128. βαιὸς] δυῖᾶδθδ: μβαιαΐί; 
μικραί. καὶ βαιὸς ἰδίως ἀντὶ τοῦ 
εἷς. Σοφοκλῆς --- ἐν ,“Αἰχμαλωτίσι" 

. ἔσπεισα βαιᾶς κύλικος ὥςτε 
δεύτερα. Μυβργανθ ὕποῦθ ὁοΥ- 
ΤΘΟΥΥ ἰπθουρτοῦβ βαιός: ἰοπαΐ8, 
1. ΘΝ, ἃ. 316 ἀδὺ ΓΘ ΊΠτι6. 

Υ. 124. λοχέτας] 6]. ὑπασπι- 
στάς. Βκῦύκοκ. 

Υγ, τ20. κῆήρυ ξ)] Διποηρ π6 δῃ- 
οἰθηΐθ ΠΟΥ] 45. ἡ Υ6 ΠοΙα βϑϑογοᾶ, 
δη ἃ Πθποθ Ἰκίηρθ «πᾶ ρΡοϊοηίαιθϑ 

-»"Σ 3 ΒΥ » 

ὡς πλεῖστον δἴη τοῦδ ἄποπτος ἀστεῶς. 

ἄξιος γὰρ, οἵ᾽ ἀνὴρ 

ἃν δ᾽ ἴβ Τοβίουθα ὈῪ Εγέατ αν ἤτοι ἃ ὙΘΙῪ ἔθ ΜΗ. 

ἀνήρ, οὔποτ ὅδ᾽ ἀνήρ, οὔοὺβ ὅδε 
ΤΠῊ6 γϑϑαϊηρ' ΒΘ 1 πᾶν δαορίθα νγὰβ ριοροβϑᾶ ὃν Ηου- 

ἴοοἹς ΤΠ πὶ ἃ.8 ΘΟ ρα ΠΟ η5. Οἢ. {πον 
7ΤουυμΘΥ5 85 ἃ ρτούθοϊίζοη ἔο ὑπδιη- 
56 1γν 65. 66 Επὶ50δ Ὁ. οα Ήοιη. 1]. 
α, 884. 

γ. 182 56ᾳβ. ΤΠ6 ροϑὲ σι ργοδί 
δῦ τϑρύθβθηΐβ Φοοεβίδ 9Ρθϑ Κίηρ' 
ἸΠΟΟΏΒΟΙΟΤΙΒΙΥ Οὗ ΠῚ ΠΡῈ 10} θη α 
ΤΏΟΥ6 Φηα το ἰο οομνιοὺ Οοάι- 
Ρι5 οὗ πο τοπν θυ. 

Υ. τϑῦ. τοῦ δ᾽ ἄποπτος ἄστε- 
ὡς] Οπ {Π|6 βἰριηϊβοδίίοη οὗὨ {16 
ἀἀ]θοξίγα ἀἄποπτος 566 ποίθ οἡ ΕἸ]. 
1408. πα ΤΥ ὙΘλΔΥΚ5 ἴῃ ΠΟΥ ΊΘΥ 
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δοῦλος, φέρειν ἦν τῆςδε καὶ μείξω χάριν. 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ, 

πῶς ἂν μόλοι δῆϑ' ἡμὶν ἐν τάχει πάλιν; Τ0ῦ 

ΙΟΚΑΣΤῊ. 

πάρεστιν. ἀλλὰ πρὸς τί τοῦτ᾽ ἐφέεσαι ; 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

140 δέδοικ᾽ ἐμαυτόν, ὦ γύναι, μὴ πόλλ᾽ ἄγαν 
εἰρημέν᾽ ἢ μοι, δι᾽ ἅ νιν εἰριδεῖν ϑέλω. 

ΤΙΤΟΚΑΣΤῊΉ. 

ἀλλ᾽ ἵξεται, μέν᾽ ἀξία δέ που μαϑεῦν 
κἀγὼ τά γ᾽ ἐν σοὶ δυςφόρως ἔχοντ᾽. ἄναξ. 710 

ΟΙΑΥΙΓΘΎΣ, 

κοὺ μὴ στερηϑῆς γ᾽, ἐς τοσοῦτον ἐλπίδων 
40 ἐμοῦ βεβῶτος. τ “» Ἁ .} , ζ 

ᾧ γὰρ ἂν καὶ μείζονι 
λέξαιμ᾽ ἂν ἢ σοὶ διὰ τύχης τοιᾶςδ᾽ ἰών ; 

ταϑηη, ἔτοπι {π6 5680]. οἷον τὸ αἴτημα οὐχ ὑπερέβαλε δοῦλον. 5111 
Ι ἃο ποῦ ὉΠ 1η1ς {Ππ6 ῬαββαρΘ ααἰΐθ οονγθοῦ, θαΐ δηλ ποῦ οουξαΐη ψΠ6- 
ΠΟΥ ΤΠ6 ΟΥΤῸΥ 65 ἴῃ {πΠ6 υγοτᾷ οἷα, ΟΥ̓ ἴῃ [6 ἐθεᾶϊηρ οὗ ὑπ ΜΒ, 
ὅδε, ΟΥ ἴπ ὅΠπ6 Το Πονσίπρ; νγοσᾶβ ἀνὴρ δοῦλος. 
γγ6 5Που1α οχρϑοῦ καίπερ τηϑίοα οὗ οἵα. 

Τῇ [Π6 Ἰεαϑὺ αὐ οογγϑοῦ 
1 οἡ {Π6 οΟΥ̓ΠΟΥ Βοπᾶ 1{Πμ6 

Ροθί ὙΘΔΠΥ ἀΙα τγῖΐο οἵα ἴῃ {ΠπῸ0 ϑϑπιθ 50η88 ἃ 8 Υ-. 880. ὁποῖα νγ9 
5Που]α πθη οχρθοῦ πιστὸς ΟΥ̓ 50116 5πῸό}} ποτᾷ ἱπϑίθαᾷ οὗ δοῦλος. 

οὗ Τιο Ὁ 6 οκ᾽ 5 Βα! οη οὗ {πὸ Α͵]αχ. 
Ρ. 7 544. 

Υ. 138. πῶς ἂν μόλοι] Ο πδΐ 
6 ψοι]ᾶ οοιηθ! ὅθ ποίθ ου 
ῬΆΙ 1777, 
Κ΄. 189. πάρεστιν] ΟἹ, δυνα- 

τόν ἐστι τοῦτο. 866 Τ,ὀχίοοι. ἐφέε- 
δαιν" 9]. ἐντέλλῃ. Βεῦνοκ. ΟΕ, 
Μοῦ. 8 800. πού. 

ν, 141.. εἰςιδεῖν]. 6]. ἰδεῖν, 
ἃ5 εἰσορᾶν ὙΘΥῪ ΟΥΘΠ ΟΘΟΙΥΒ ἴῃ 
1π6 56η86 οὗ ὁρᾶν. 5.66 ΤΥ ἱπᾷδχ 
ἴο Αὐἱδύορμδηθϑ 8, ν, Ῥυδϑροϑβϑῖ- 
1Οπ 65. ΒΕσΝΟΚ. 

Υ. 1418. δυςφόρως ἔχοντ᾽] 1 
6]. βαρέως διακείμενα. ὅ0. ἃ 16 
Ῥ6ῖονν δυρφόρως ἦγον, 'Ῥβαρέως, 
χαλεπῶς. Βεῦνοακ. ἐν σοὶ 5661ὴ5 
ἴο τηρϑπ ἢ ὙΟΌῸΣ ΟΡἱπῖοη; δἃ85 1 
οἵξθη ἄοθϑ. ΗβπΕμΜ. 

γ. 144. στερηϑῆς] ὅ6, τοῦ 
μαϑεῖν. --- ἐς τοσ. ἐλπ. ἐμοῦ 

βεβῶτος, ϑβϑἴποθ 1 βᾶνϑ 0116 
[0 500} ἃ ΡΙΓΟἢ οὗ ΠΒΟΡΘ, ΥἱΖ. 
ὑπῶῦ 1Ὁ δ 6 τηϑᾶθ δρραυύθηΐ 
Πα 1 θαι 0111 ὑπτ οαὖ, ὑπαῦ 1 
δὰ ὉΠ 6 ΤῊ ΟΥΘΙ οὗ Τ,αἶτι5. 

Υ. Τ4ῦ 54. τῷ γὰρ ἂν καὶ μεί- 
ξονι οἷς.) 1, 6, τές γὰρ ἂν καὶ 
μᾶλλον ἄξιος εἴη μαϑεῖν ταῦτα 
παρ᾽ ἐμοῦ ἢ σύ εἴα. Ἰοοαβία πεᾶ 
]αϑὲ Ῥοΐογθ βαϊᾷ ἄξια δέ ποῦ οἷο, 
ὑείζων ΘΟΙΒΘΟ ΘΗΏΌΙΥ ΒΡ 165 ΤΠΟΤῸ 
ΜΟΥΠΥ, ἴῃ ὙΥΠΙΟῚ β56η86 [Ὁ 15 οὁ0- 
ΟΟΒΙΟΠΦΙΠΥ τιθ64 ο18580 ὈΥῪ Ρ͵ΟΒ6 νεῖ- 
ἰογ5. ΟἿ, Τοιηοϑίῃ. ο. Τωορί. Ρ. 401, 
156. τ. 462, 2. .δἷϑὸ ὅδ ἘΙΒᾺ 1, 
419, 12, 

γ. 1416. διὰ τύχης τοι ἃς δ᾽ 
ἰών] 5΄ῇήποθ 1 πᾶν οχρουΐθη- 
οοα 500} ἃ ἔογθπηθδ, ΟΥ̓ ΤΌΠΟΥ 
Βίποθ 1 δῖ ἴῃ β5πῸ}} ἀδ Πρ 6 Υ. 
ΒΕ. Οὗ, Μδύίῃ. 8 ὅ80, ο. 
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ἐμοὶ πατὴρ μὲν Πόλυβος ἦν Κορίνϑιος, 
μήτηρ δὲ Μερόπη Ζ]ωρίς. 
ἀστῶν μέγιστος τῶν ἐκεῖ, πρίν μοι τύχη 

τῦο τοιάδ᾽ ἐπέστη, ϑαυμάσαι μὲν ἀξία, 
σπουδῆς γε μέντοι τῆς ἐμῆς οὐκ ἀξία. 

καλεῖ παρ᾽ οἴνῳ πλαστὸς ὡς εἴην πατρί. 
κἀγὼ βαρυνϑεὶς τὴν μὲν οὖσαν ἡμέραν 

τοῦ μόλις, κατέσχον ; 
μητρὸς πατρός τ᾽ ἤλεγχον" 

τοὔνειδος ἤγον τῷ μεϑέντι τὸν λόγον. 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΥΡΑΝΝΟΣ. 89 

ἠγόμην δ᾽ ἀνὴρ ΤΊΘ 

ἀνὴρ γὰρ ἐν δείπνοις μ᾽ ὑπερπλησϑεὶς μέϑης 
180 

“ϑατέρᾳ δ᾽ ἐὼν πέλας 
οὗ δὲ δυςφόρως. 

780 κἀγὼ τὰ μὲν κείνοιν ἐτερπόμην, ὅμως δ᾽ 
ὑφεῖρπε γὰρ πολύ. ἔχκνιξέ μ᾽ ἀεὶ τοῦϑ᾽᾽" 

100 λάϑρᾳ δὲ μητρὸς καὶ πατρὸς πορεύομαι 

[Ν.- 182. μέϑηῃ Ὁ1ϊπη4.]} 

Υ. 148. 5 6Π0].: Φερεκύδης φησὶ 
Μέδουσαν εἶναι τὴν Πολύβου γυ- 
ναῖκα, ϑυγατέρα δὲ Ὀρσιλόχου τοῦ 
ἀδελφιδοῦ. οἵ δὲ ᾿ἀντιοχίδα τὴν 
Χάλκωνος. --- ““Πωρίές᾿ 1]ελοπον- 
νησιακή. ΟἿ. Αὐρτιηθηῦ. ΡΡ. {, 8. 

1014, 56801.: ἠγόμην" ἐτρε- 
φύμην, ἐτύγχανον. 10 5ἰρηῆθθ 
γαΡμΘυ, 1 νγἃ8. ποαρ ΒΥ. ὅϑο Δἢς- 
ὑϊρ:. 84. τὸ πρᾶγμα ἄγειν ὡς παρ᾽ 
οὐδέν, »ΒΙΟΝ πὸ βοΠπο εϑῦ στρ ΠΥ 
Ἰαβοτρτοίϑ, ἡγεῖσθαι. Κ΄ Π1]ΔΥ ΡΒ γα- 
565. δΧ6 ἐν τιμῇ ἄγειν, δυςφόρως 
ἄγειν. 866 οη γ. τῦ0 5η. 

Υ. 1419. πρὶν -- ἐπέστη] 866 
ΜαΐιΝ. ὃ ὅ22, 2. 

Υ. τῦο. ϑαυμάσαι μὲν ἀξία) 
566 Μεύῃ. 8 ὅ8δ. ποθ Ὀ. ᾿ 
Υ. τῦ1. σπουδῆς -- τῆς ἐμῆς 

οὐκ ἀξία] Νοὺ ψουῦιυ οὗ τ γ 
ΟΑΥ̓Θ ΟΥ δὐῤθηύϊοη, 1. 6. ποῖ 
ὙγοΥῃΥ οἵ {πΠ6 ρϑῖη5 ὙΠΟ 1 ἴοο Κ 
ου ϑοοοπηΐ οἔ 10. 

Υ. τό2. ἀνὴρ γὰ 9] Οπ ἐπ6 ἀ86 
οὗ {π6 ραυίϊοϊθ γὰρ 566. Μὲ}. 
8. 61, 

Υ. 163. παρ᾽ οἴνῳ] πίον Ρο- 
6618. Οἷ, Α ΡΟΙ] οι. ἘΠποά. 1, 458. 
δα γ Δ]160Κ. οἡ ΟΠ] παι. Ρ. 1ὅ. 262. 
ἘπΡ. καλεῖ μὲ ὡς πλαστὸς εἴην 
ΒΙρΗΪΗΘΒ. ΠῸ Ἰηοτ {Ππᾶη καλεδῖ μὲ 
πλαστὸν εἶναι. ΟἿ, ΜαύιΠ. 8 420. 
ποΐθ 1, ἃ. Βα 1 οομἕρϑϑβ ὑπαῦ 1 

ἢπά βοὴ αἰ βοῦν ἴῃ ὑπὸ ψογαβ 
ἐν δείπνοις ηᾷ παρ᾽ οἴνῳ {Π|π5 
7οϊηρθᾷ, βίποθ δἰῦπου νοι] Ῥ6 58ἴ- 
Ποϊθηῦ Ὀγ 561, ΑΠΔ 1 δὰ ποί 
οογέαϊη ἐπα παρ᾽ οἴνῳ ἰδ ποῖ {16 
ὙΟΥΚ οἵ δὴ Ἰηξουργθίθυ, ὑο ΠῚ Οἢ {ΠῸ6 
ΘΘημπῖη6 τοϑαϊηρ ἢ 5 σίνϑη Η͵δοο. 

Υ. τῦά. βαρυνϑ' εἰς] 6], χολω- 
ϑ'είς. ΤῊΘ γυιβέϊο ἴῃ Αὐϊβίορῃι. ΝᾺ}. 
1308: κἀγὼ μόλις μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 
ἠνεσχόμην τὸ πρῶτον᾽ ἔπειτα δ᾽ 
αἴθ. Βεῦκοκ. 

ν. ΜΕ 56. τὴν μὲν οὖσαν 
ἡ μ ἐϑδαυ ---κατέσχον) Νογϑ οοπὶ- 
ῬδΥΘ8 ῬΒΙοοΙ. 6090. πῶς ἄρα πανδά- 
κρυτον οὕτω βιοτὰν κατέσχεν: 

Υ. Τῦθ 58. ὄσοφυθας τοῦ- 
νειδος ἦγον] ἱ. 6, ἐδυσφόρουν. 
Νονυϑ τυιπρθι τῳ ΡΙαῖο, ἴθ. ὙΠ]. 
Ρ. ὕ28, εἰ πόλις ὅλη, ξυνεπι- 
στατοῖ ἐν ϑρδος ἐς ἄγουσα αὐτά. 866 
ΑΪΒ0 ΤῊΥ ποθ ΟΠ. ΥΒ. 148. 

Υ. 188. τὰ μὲν κείνοιν ἐτερ- 
πόμην»]} ἴῃ 1,αὐϊη νγ8 5Πποι]α βᾶγ: 
Ῥδυθηῦῖθαβ ροοπάθθαπι, ΘΟῈ- 
Ὀοηῦτβ ούδτη. Οὗ. ἘΠ. 261, Θὴη 
Π6 ἀοοιδοίνο ἀρ θπαϊηρ' προῖ {Π 8 
δ 25) 0) τέρπεσϑαι 566 Μεύτῃ. 8 414. 

γ. τῦϑ. ὑφεῖρπε) Απίπηπ τι 
Βα 1οΥϑῦ. ΤΡ ϑηῖτι8 γο].1. Ρ. 184. 
Α.: πολὺς τοιοῦτος ὑφεῖρπε λόγος. 
Μυδβακ. Οὗ, Βεα!]αβύ. Τὰρ΄. ὁ. 11: 
απο νούραμ ἴπ ρΡϑούΐαϑ [π- 

ΟἿ 
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καί μ᾽ ὁ Φοῖβος ὧν μὲν ἵκόμην 
ἄτιμον ἐξέπεμψεν, ἄλλα δ᾽ ἄϑλια 

ξ 

καὶ δεινὰ καὶ δύστηνα προύφηνεν, λέγων, 7900 

ὡς μητρὶ μὲν χρείη μὲ μιχϑῆναι, γένος δ᾽ 
τοῦ ἄτλητον ἀνθρώποισι δηλώσοιμ᾽ δρᾶν, 

φονεὺς δ᾽ ἐσοίμην τοῦ φυτεύσαντος πατρός. 
κἀγὼ ᾿πακούσας ταῦτα, τὴν Κορινϑέαν 
ἄστροις τὸ λοιπὸν ἐκμετρούμενος χϑόνα 190 

ἔφευγον, ἔνϑα μήποτ᾽ ὀψοίμην κακῶν 
1τῸ χρησμῶν ὀνείδη τῶν ἐμῶν τελούμενα. 

Υ. 168. προὔφηνεν 15 ΤῊΥ οὐ οομ]θοξαγο, 

φαγίπαθ δα απϑιὴ 4π|18- 
ατὶ ἃ πὶ τ ὑτι 5 ἀθβοθῃ τ, 

Υ. 1601. ὧν μὲν ἵκόμ ν ἄτι- 
μον ἐξέπεμψεν) ἅ εἸΘὲ ἀκόνηνν, 
ἃ ἱκόμην, ἄτιμον ἐξ. οἵ. Μετ. 
8.418, Ῥ. Βαϊ 8 δΌονΘ, ἴῃ νϑ. 8006, 
6 15 βεϊά πέμπειν, χ πὸ βοπᾶβ 
ΘΏΥΟΠΘ ἤο ΘΟμ5π|0 δ ΟΥ̓ΔΟΙΘ, 
50 Ποῖ ἵχνεῖσϑαι 5ιρυϊῆοθ 0 
ΟΟΙ6 ἴον Ππ 6 ΡΈΌΤΡΟΒΘ οὗ οου- 
5Ἐ]01Ὲ 8. οΥϑοΪθ. ῬΠΘΥυθἔουθ 
ἄτιμον ἐξ. ἐκείνων, ἃ ἱκόμην 711] 
ΒΙρηϊγΥ: 6 αϊᾶά ποὺ οἷν δὴ 
ΔΉ ΒΎΓΘΥ ὌἼΡΟΙ ὕποϑ86 Βα] οΥβ 
Οἢ ψῃίοῦ 1 πδᾶ οομα ἴο οοη- 
5110 Πΐπ. 50 ἀτιμάξειν 15. τιϑοᾶ 
ἴῃ Οοθά, Ο. 49: πρός νυν ϑεῶν, 
ὦ ξεῖνε, ἡ μ᾽ ἀτιμάσῃς, τοιόνδ᾽ 
ἀλήτην, ὧν σε προςτρέπω φρᾶσαι. 
Οἵ, Μδύμ. 8 889, 2. 

Υ. 168. προὔφην εν] ροϊκα, 
ΡῬτΟΟΙ απ 64. Οὐ Ῥυδομίῃ, 824: 
ἥτις οὐδαμὰ προὔφηνεν οὔτε μεί- 
ξον᾽ οὔτ᾽ ἐλάσσονα. ῬΙαύΔΥΟΘΙ, 
Το βίῃ. ὁ. 19: ἐν οἷς ἤ τε Πυϑίέα 
δεινὰ προὔφαινε μαντεύματα 
καὶ χρησμὸς ἤδετο. 14, ΟὍΛΏΠΙ. 
ο, 4: λογιαὰ προὔφαινεν ἀπόῤ- 
όητα. Ἡδποθ πρόφαντον 15. αϑρα 
ἴο 5ΙρΉ {παῶῦ 10. 15. τὐξογϑᾶ 
ὈΣ δὴ οὐϑοῖθ. ΨῬγδομίη. 119: ἐμοὶ 
γὰρ ἦν πρόφαντον ἐκ πατρὸς πά- 
λαι, 1θ1α, 1168: ὡς τὸ ϑεῖον ἦν 
πρόφαντον, δᾶ πρόφανσις οἔξα- 
ὑπτὶ Τυδομῖη. 662: ἐπὶ προφάνσει 
ϑ᾽ηρός. 566 «1580 Βιύῤιιπδπη, [ἡ- 
Ἃ(οχ ἴο Τοιηοϑίῃ, ἴῃ ΜΙ. Ῥ. 84. 

Υ. 1604. 5610].: χρεέη᾽ δέοι. 
Υ. τοῦ. ὅ9Πο],: ἅτλητον᾽ τὸ 

γυ]ρ. προὐφανη. 

μὴ δυνάμενον ὑπὸ ἀνϑρώπων 
ὁρᾶσϑαι. 1 566 15 ΠΟΥ σῖρῃΐ ἰο 
Γ0]1ὸν Μαύῃ.: 8 ὅ8ὅ, ο. ποΐθ 1. 
ἴῃ Ζοϊῃΐπρ' π6 νγογᾶ5 δηλώσοιμ᾽ 
ὁρᾶν. 866 ποθ οἢ ΕΠ, 1488 54. 

ΝΕ πΠΟδ,. πον φυτεύσαντος 
πατρός] 866. τῦ ποίβ οἡ ΕἸ. 
884 56. 

Υ. ΤΟΥ͂ 5ᾳ. τὴν Κορ. ἄστροις 
ἐκμετρούμενος χϑόνα) ὅδα1- 
ἀδ5 ἴῃ ᾿Δστρονομία -- Ἄστροις 
τεχμαίρεσϑαι" ἐπὶ τῶν μακρὰν 
καὶ ἔρημον ὁδὸν πορευομένων καὶ 
ἄστροις σημειουμένων τὰς ϑέσειςγ 
τῶν πατρίδων. Μβργανθ οὔ βθυ- 
γ65: {Π18 185. ἃ ῬΥΟΥΘΙΌΙΔΙ αν ἱηρ' 
864 οὗ ῬΘΥΒΟΩ5 ὙἷΠΠῈῸ (ὁ ποῦ οχὃ- 
ΤΠ 6. ΔΏΥ ρΐϑοθ νὰ {Π6 1 οὐπ 
ογοϑ, Ραὺ δύ βοβῆθα σὰ ο8]- 
οαΤούϊηρ 15. βιὐπδύϊο ὈΥ ϑίγοπο- 
τηΐο] οὐδουγδίϊοη. ΤΠ6 Ροϑὺ {Ππ|ν 
ΒΌΓΑΓΙΟΏΒ. ἃΥΘ ἔπγ 5 ῃ 64. ὉῪῚ Τοαρ 
Οἢ 'υϊά. ν. ,χρῆν. 

Υ. τό9. ἔφευγον, ἔνϑ'α οἷο.]} 
ΞΌΡΡΙΥ ἐκεῖσε αἴλου ἔφευγον. ΤΠ 
γογάΒ κακῶν χρησμῶν ὀνείδη τῶν 
ἐμῶν δ΄ τιβοὰ 1ῃ ὑπ|9 5θη88: ὑπὸ 
αΙΒΡΥδΟΘ5,), 1.6. πη αἰδργδοθτ 
1} ἀθοα5 ψ ΠΟ 676 Ρ16- 
ατϊοίοα ἴο πιὸ ὈΥ ὑμ6 οὐϑδοῖ6, 
1,6. ΒΟ ῬΠΟΘΡῸΒ Πα Τογ6- 
[014 1 5ῃμοι]α οοιμτηῖϊῦ, ἘῸΓΣ 
κακῶν ΟἿ6 τηϊρῃῦ παν οχρθοίθα 
νγΠδὺ {Π|ὸ Ροοῦ Ρ ΠΡ 5 ΥΘΔΠΥ πυτοίθ, 
κακά, Ὀαὺ κακῶν τᾶν 150 θ6 τιθ88, 
66 οὐ ΡΠ], 159 54. δῃᾶ 1101. 6} 
1π6 οχργοβϑβίου χρησμοὶ οἵ ἐμοί, 
1π6 ΟΥ̓ΔΟΙΘ5. ΒΡΟΚΘῚ ἤο Πι6; 
8566 ΜούθΠ, 8 400, 2 
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στείχων δ᾽ ἱκνοῦμαι τούςδε τοὺς χώρους, ἐν οἷς 
σὺ τὸν τύραννον τοῦτον ὄλλυσϑαι λέγεις. 
καί δὅοι. γύναι. τἀληϑὲς ἐξερῶ. τριπλῆς 800 
ὅτ᾽ ἦν κελεύϑου τῆςδ᾽ ὁδοιπορῶν πέλας, 

ττῦ ἐνταῦϑά μοι κηρύξ τε κἀπὶ πωλικῆς 
ἀνὴρ ἀπήνης ἐμβεβὼς. οἷον σὺ φὴς; 
ξυνηντίαζον᾽ κἀξ ὁδοῦ μ᾽ δ ϑ᾽ ἡγεμὼν 
αὐτός ϑ᾽ ὁ πρέσβυς πρὸς βίαν ἠλαυνέτην. 80ῦ 
κἀγὼ τὸν ἐκτρέποντα,. τὸν τροχηλάτην., 

180 παίω δι᾿ ὀργῆς καί μ᾽ ὁ πρέσβυς ὡς ὁρᾷ, 
ὄχου παραστείχοντα τηρήσας μέσον 
κάρα διπλοῖς κέντροισί μου καϑέκετο. 
οὐ μὴν ἴσην γ᾽ ἔτισεν. ἀλλὰ συντόμως 810 
σκήπτρῳ τυπεὶς ἐκ τῆςδε χειρὸς ὕπτιος 

8ῦ μέσης ἀπήνης εὐϑὺς ἐκκυλίνδεται" 
’ὔ Ἁ 4, ’ 

«κτείνω δὲ τοὺς ξύμπαντας. 

[Υ͂. 1714. ὅτ᾽ ἡ Ὁϊπᾶ.] 
Υ. 181. ΤῊΝ ψΠΟ]6 ν Υθ6 15. 850 ῬΘΥΘΟΌΥ τ156]658, 

Οπθα ἰο οομβίαθυ 16 {πὸ σους οὐ δὴ 1πίθυρυθίου. 

εἶ δὲ τῷ ξένῳ 

ὑπῶῦ 1 δὰ ἰῃ- 
᾿οοδονϊοίη Ρτο- 

ῬοΒθ5 ἴο γϑδᾷ ὄχους, Θοιηρατίηρ ΕἸ. 121. (σ ποθι Βαρκαΐέοις ὄχοις 15 
5664 ΓῸΥ ὃ 51ηρ16 ΟΠΔΙΙΟΙ) ἴῃ οΟΥ̓ΘΥ ἴο ἃνοϊα {ῃ6 ΟΠ] οὐ ἴο π6 
ΘΘΏΣΟγΘ οὁδ86 80 ἔδυ τϑιηουθα ἔγομπι ὅπΠ6 γϑὺρ καϑ'. 

Υ. 1τ|. ὃ ϑ᾽ ἡγεμών] Απᾶ 
{Π 68 Ομδνϊοῦθϑυ, ὙΠῸ 15. οἴξου- 
νγαγθ οα 164 ὁ τροχηλάτης. ΤΠδΐ 
π οπαυϊούθου 5που]α 6 80 ὁ81164 
Ὑ111 ΒΌΡΥΪΒΘ ΠῸ ΟὯ6. ὙὙ0 Ὑ600]- 
Ιθοῖβ ἐπ θχρύθβϑβίοι τὸν τῆς ὁδοῦ 
ἡγεμόνα. ΕῸΣ 1 ποῦἹά ποῦ θοτα- 
Ῥᾶτθ ἐπε κώπης ἄναξ οΥ ΑΘΒΟΒΥ]αΒ. 
Κ'ΟΗ Ζ9Ε.. 

γ. 118. πρὸς βέαν] 1.6. βιαίως. 
Οὐ, Μαύι. 8 591, ε. 

Υ. {|9. τὸν ᾿τροχηλάτην] 
6Ι. τὸν ἡνίοχον. ΒΕ. ΤΠ6 νψογαϑ 
αὐ δἀδοα κατ᾽ ἐπεξήγησιν, ἴῃ οὐ- 
ἴον ἴο ΒΠΟΥ ΤΏΟΥΘ ΟἸ ΘΕ ΥΥ 0 ΥΥν5 
ὃ ἐχτρέπων. 5ο νβ5. 881: τὸν ἄν- 

οδρα, τὸν βοτῆρα, δια ἴῃ ἃ ἔγδρτη. 
οὐ Αὐἱβίορῃ. ἴῃ ΑΒΘ, ΠΤ ὁ τῇ ει τ δςς 
τοὺς πάλαι ποτὲ, τοὺς Πυϑαγο- 
ριστὰς γενομένους. ἘπΡ. ἘΠ118- 
16. ΘΟ ΡΘΙ65 τέ ῬΒοΘῆ. 59. 

Ὑ. 180. δι᾽ ὀργῆς] Μονϑᾶ 
ΓΗ ΔΉ ΡΘΥ. οὗ, Ἅαλεμ. ὃ ὅ80. 

Υ. 180 5464. καί μ᾽ ὁ πρέ- 
σβυς -- καθίκετο) ΔΑπὰᾶ {Π6 

[ὕχους Ὀϊπᾶ,]} 

ΟἹ] πϑῆ, 88 8000) 85 δα Ρ6- 
Π6ο]ἃ πὶ (80. βύγικίηρ ὅπ6 οἰδ- 
γἹούθϑυ), βδύγπθοῖκ τῷ ἔσγοιμ ἢ 15 
ομδτιοῦ, οὔϑουνῖηρ ὑπ τηο- 
πϑπΐ ἐπα 1 πγα5 Ραδβίπρ' Βῖτη. 
Ηβαμ. Οπ {πὸ ρϑηϊῖνο ὄχου 566 
Μεαύμ. 8 ὅ4δ, ξ., οὐ καϑίέκετο 
γι {π6 ϑοουϑεύῦνο 1014. 8 380. 
ηοΐθ. 

γ. 182. ΚΒ !.: κέντροισι" 
πληγαῖς. δὲς ἔπαισέ μὲ τοῖς κέν- 
τροις οἷς ἐκέντριξε τοὺς ἵππους, 
οὐκ ἐπίσης δὲ καὶ παρ᾽ ἐμοῦ ἔλα- 
βεν. Νονθ 5805 ὑπαῦ ψγὸδ}) πτυϑύ 
γαῦπου ππαουβίδπα ἃ δύ σι ἃ 
ἀοα 16 ροϊηΐ οὐ σοδα. Βαῦ γγ9 τηϑ 
αἶδο ἰᾶῖκο 10 45 ἃ διπλῆ μάστιξ. 
ὅθ ποΐθ οἡ Α]. 286 86. 

Υ. 188. ἔσην) 61]. ἴσην δίκην 
ἀπέδωκεν, ἀντέτισεν. Βκῦνοκ. ΟΥ 
τιμωρίαν. ὅθ86 1. Βοβ. Ρ. 474 64. 
Βομερῖ, ΒῈΕ. 

Υ. 784. ὕπτιος 6Ι. 
μετάφρενα. 

Υ. 186 5ᾳ. εἰ δὲ τῷ ξένῳ -- 
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."» 

τουτῷ προφρήκει Μαΐου τι συγγενξς.. 

[τίς τοῦδέ γ᾽ ἀνδρός ἐστιν ἀϑλιώτερος :] 
τίς ἐχϑροδαίμον μᾶλλον 

190 ὃν μὴ ξένων ἔξεστι μηδ᾽ 

815 
Ἧ ᾿ ᾽ν] »] ’ 

ἂν γένοιτ᾽ ἀνήρ; 

ἀστῶν τινα 

δόμοις δέχεσϑαι. μηδὲ προςφωνεῖν τινα, 
2 ΤΕ 9 9 -, Α Υ φ.9 " ὰ 3 

ὠϑεῖν δ᾽ ἀπ᾿ οἴκων. καὶ ταδ΄ οὔτις ἄλλος ἡν 

ἢ ᾽γὼ π᾿ ἐ 2 τάοδ᾽ ἀρὰς ὃ προοτιϑεί ἢ ᾽γὼ π᾿ ἐμαυτῷ τάςδ᾽ ἀρὰς θοὸς ο. 820 

λέχη δὲ τοῦ ϑανόντος ἔν χεροῖν ἐμαῖν 
190 χραίνω; δι᾿ ὧνπερ ὥλετ᾽. ἀρ᾽ ἔφυν κακός ; 

ἀρ᾽ οὐχὶ πᾶς ἄναγνορ ; δἴ ἐὰ χφὴ φυγεῖν. 

καί μοι φυγόντι μῆστι τοὺς ἐμοὺς ἰδεῖν, 
μηδ᾽ ἐμβατεύειν πατρίδος. ἢ γάμοις μὲ δεῖ 820 

μητρὸς ξυγῆναι. καὶ πατέρα κατακτανεῖν. 
800 [Πόλυβον,. ὃς ἐξέφυσε κἀξέϑρεψέ με.] 

ἄρ᾽ οὐκ ἀπ᾿ ὠμοῦ ταῦτα δαίμονός τις ἂν 

Ὑ: 751: 
Υ. 1898. Ὀιμάοτῇ το] θοὺβ {Π15 

ΜΗ5. πᾶν νῦν ἔστ΄. 

Μαΐου 15 ΒοΙΠ Θ᾽ 5. οοπῃ͵θοῦπτο. γα]ρ. Δαΐῳ. 
11η6 8.5. ΒΡ.ΣΊΟΤΙΒ. ΕῸΣ ἐστιν {ΠΗ 

Υ. 190. Τὸ 15 ὙΘΥῪ βίγδηρο ὑπαῦ {πὸ πιοϑὺ γϑοθπῦ θαι ο 5 5Ποι Πα 
Πᾶνγο γθοϑ]θα {π6 οοΥττιρύ γϑϑαϊηρ' ᾧ μὴ οἷο., ΟΟΠΥΓΔΙΎ ἴο ὑπ πϑᾶρθ 
οὗ {π6 ατγθοῖεβ, ΔΙ ΠΟΌΡῚΙ Εχέαται, δᾶ Ἰοηρ βίποθ υἱρθ!γγ τοϑίογοα 
0π6 ἔστι γϑδάϊηρ ὃν μὴ οἷο. [τινὶ 

Υ. 800. 1 δᾶνθ ϑῃοϊοβθαᾶ {Π18 
Π1πᾶ.} 
γΟΥΒΘ ἴῃ Ὀγϑοϊκοίβ, ΕΌΣ ἱπάθρθη- 

ἀθηὐγ οὗ οὐποὺ οὈ]θούϊζομβ ἴο 105 σΟΠΌΣΘη655,) ᾧπ6 τηθηὐοῃ οἵ {πὸ 
Ὡδιὴθ οἵ ῬΟΙΥΡιβ 15 Πού ααἰξο οαὖῦ οὗ ΡΙδοθ [οὐρα ΡΥ Ὀϊπᾶ.]. 

συγγενὲς] Κ.680].: τοῦ ὑπ᾽ ἐμοῦ 
φονευϑέντος εἰ ἦ ἣν τις πρὸς Δαΐον 
συγγένεια. ἢ οὕτως. εἰ δὲ νοὔτος ὁ 
ξένος, ὃ ὃν ἀπέκτεινα, Λαϊός ἐστιν. 
οὔπω γὰρ οἶδεν, εἶ αὐτός ἐστιν. 

Υ. 192 5ᾳ. καὶ τάδ᾽ -- προς- 
τιϑείς) ὙΨυΙΟΙΙπΐα 8. ὙΘΙΠΔΥ ΚΒ 
ΘΟΥΤΘΟΙΥ:, τὸ τάδε καὶ τάς δ᾽ 
ἀρὰς ταὐτόν ἐστιν. αἵ γὸρ ἁ “ἀραὶ, 
ἃς ἠράσατο τῷ “αΐου φονεῖ, οὐὰ 
ἄλλο τι ἦσαν, ἢ νὴ προςδέχεσϑιαι 
αὐτὸν τοὺς πολίτας, μηδὲ, προς- 
φωνεῖν. ΤῈ6 ργοποιη τάδε [15 

ἌΠΟΥΘ δχρ δ ηθα ΌῪ ΚΟΡΠΟΟΙ 65 ὈΥ 
{586 ϑαθίδπιινο τάς δ᾽ αἀρὸς ἱπ {[Π6 
ΒΦ ΠΙΔΏΏΘΙ ἃ5. ἴῃ ἩΙΊΘΥ, Π, ιν, 
244: ταῦτ αἰνῶς δείδοικα κατὰ 
φρένα, μή οἵ ἀπειλὰς ἐκτελέσωσι 
ϑεοί, πΠΘγ6 ταῦτα 15 ΠΟΙ ΠΡ᾽ ΤΟΥ͂Θ 
πῃ πδοδὲ τὰς ἀπειλάς. ὅὃ66 ποία 
οη ΑἹ. 1088 5α. 

Υ. 194. λέχη] 61]. ἤγουν τὴν γυ- 
ναῖκα. ΒΕ, 868 ποΐθ οῃ ῬὨΠοοΙ, 
669: τὸν πελάταν λέκτρων τῶν 
4ιός. ΕῸΥ ὑπ6 ρῇχαβ ἐν χεροῖν 
χραένω 568 ποίθ οη Ῥμίοοί, 00, 

γ. 195. ἀρα] ἱ. 6. ἄρ᾽ οὐκ. 8366 
ποΐβ οὐ ΑἹ. 209. 

Υ. 196. πᾶς] Οπ {πὸ τι86 οὗ ἐπ15 
ῬΙΟμΟη 1 πᾶν ἰγχϑεαίθα δὖ ΔΑπί. 
1τ0. 

᾿ 

Υ. 191 5α. πἀἰνρδόπαμ ν...... 
Οδαϊριθ πῶθ. 88 γϑῦ 20 5 5010 1 00 
δι5 ὕο ὙΠῸ 616 6 Ὁ ]1Υ 15 Ργθηὐδ, 
Ῥαύ 15. 501] ὑηᾶου ὑπ ᾿πρυ β5ῖ 0 ἢ 
ὑμεῦ Π6 15 {πΠ6 βοὴ οὗ ῬΟΙΥΡαΒ. δα 
ΜϑουΟρΡΟ. 

Υ. 198. ἐμβατεύειν πατρί- 
δος} 866 Μεθ, 8. 819. ποῖς 2. 

Ν,. 801 54. ἀρ᾽ οὐκ -- ἂν ὁρ- 
ϑοίη λόγον!) ὙΠΠ]Ι π ποί 
ΒΡΘεΙς σα γ, πὸ πᾶ ρο5ὑ μοῦ 



" 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 

κρίνων ἐπ᾽ ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἂν ὀρϑοίη λόγον ; 

ἴδοιμι ταύτην ἡμέραν. ἀλλ᾽ ἐκ βροτῶν 
80ῦ βαίην ἄφαντος πρόσϑεν ἢ τοιάνδ᾽ ἰδεῖν 

κηλῖδ᾽ ἐμαυτῷ συμφορᾶς ἀφιγμένην. 

ἡμῖν μέν, ὠναξ. ταῦτ᾽ ὀκνήρ᾽" 
» ΄ 3 ῇ ΝΣ ,ὔ 

πρὸς τοῦ παρόντος ἐχμάϑης. ἔχ ἐλπέδα. 

810 τὸν ἄνδρα. τὸν βοτῆρα προομεῖναι μόνον. 

πεφασμένου δέ, τίς ποϑ᾽ ἡ προϑυμία; 

ἐγὼ διδάξω σ᾽" 

δ1 

μὴ δῆτα, μὴ δῆτ΄, ὦ ϑεῶν ἁγνὸν σέβας. 880 

ΧΟΡΟΣ. 

ἕως δ᾽ ἂν οὖν 

890 

ΘΤΑΤΗΠΟΎΣ 

καὶ μὴν τοσοῦτόν γ᾽ ἔστι μοι τῆς ἐλπέδος. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

ΟΥ̓ΑΙΥΟΈΣ, 
Ἥ Ἁ ἰν - “ς 

ἣν γὰρ ευρεϑῇ λέγων 
840 

Α "5 Π) 4 ὍΝ 3 , ἤ 

σοὶ ταῦτ΄. ἔγωγ ἂν ἐκπεφευγοίην παϑος. 

ΙΟΚΑΣΤΉ. 

ποῖον δέ μου περισσὸν ἤκουσας λόγον ; 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ,. 

815 λῃστὰς ἔφασκες αὐτὸν ἄνδρας ἐννέπειν 
ὥς νιν κατακτείνειαν. εἰ μὲν οὖν ἔτι 

2 λέξει τὸν αὐτὸν ἀρυϑμόν. οὐκ ἐγὼ ἤχτανον. 

Υ. 802. 
ὁογτθοῖοᾶ. Μ55. ἀνορϑοίη. 

{π6056 ὑπίηρδ χογθ ἀοβιϊηϑα 
ἴον 9 ὈΓῪ ἃ ΟΥ̓ἀ6] ἀοιύγ, Ὀρ- 
ϑοῦν λόγον, 1. 6. ὀρϑῶς λέγειν, 
[0 5Ρ68Κ εἶι6 σάτα. Α 5πηῖν 
ΘΧΡΥ βϑίο ΟΟΘΌΓΒ ἴῃ Ἡοτοάοί. ὙΠ], 
108: ὀρϑοῦται ὁ λόγος, ὑτὰο 18 
πῶὐ ὙΠῚΘΝ 15. ΡΟ θη. Οἱ [Π6 
ἄοιθ]6 ἂν, 566 ποθ οἢ υ8. 884. 

γ. 806. κηλῖδα συμφορᾶς] 
Οομαρ. ὙἱγοῚ] Αθπ. 11, 917. τη 811 
Ἰω 0655, ἱ. 6, 8] Τὴ δ οδβαπι, 
ΟΥ̓ πῶ ΘῈ 10 5π|1η. 

Υ. 808. πρὸς τοῦ παρόντος] 
ἿΒΥ ποῦ βουνϑηῦ, ὙΠῸ 15 τηϑη οποα 

αὖ νβ5. 7806 (129) 56. 

ἂν ὀρϑ' οέη. δο δοποθῖον (Μοιοίι, Οὐθῦ, Ρ. 89.) ἢυϑύ 

Ν. 811. Κ΄ σῃ ].: φανεροῦ γενο- 
μένου καὶ ἐλϑόντος τοῦ ποιμένος, 
τίνα ἕξεις γνώμην ; Βτιποκ απο- 
[65 {15 »]οββ οἵ ἠδ ποτὰ προϑυ- 
μία: πρόϑεσις " ϑάρσος. 

Υ. 814, περισσὸν] ΜοΙθ 65Ρ6- 
ΟΠ σου ΠΥ οὗ πούϊοθ. Μυβαπ. 
Οὗ, Βαγῖρ. ΗἸΡΡΟΙ, 487: οὐ γὰρ 
περισσὸν οὐδὲν οὐδ᾽ ἔξω λόγου 
πέπονϑας. 

Υ. 81 5ᾳ. λῃστὰς--ἐννέπειν 
ὥς νιν κατ. Ἶ 1. 6. ἐννέπειν, ὡς 
λῃσταίνιν κατακτείνειαν. ϑοθθΟΥΘ 
780 54. (Τῦ8 54.): καλεῖ μὲ ὡς πλα- 
στὸς εἴην πατρί. 

ἵ 
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οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν εἷς γὲ τοῖς πολλοῖς ἴσος. 840 

εἰ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἕν᾽ οἰόζωνον αὐδήσει. σαφῶς 
820 τοῦτ᾽ ἐστὶν ἤδη τοὖργον εἰς ἐμὲ ῥέπον. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

ἀλλ᾽ ὡς φανέν γὲ τούπος ὧδ᾽ ἐπίστασο. 
κούκ ἔστιν αὐτῷ τοῦτό 7 ἐκβαλεῖν πάλιν. 

πόλις γὰρ ἤκουσ᾽, οὐκ ἐγὼ μόνη, τάδε. 800 
εἰ δ᾽ οὖν τι κἀκτρέποιτο τοῦ πρόσϑεν λόγου, 

ΒΩ οὔτοι ποτ᾽. ὦναξ. σόν γε Μαΐου φόνον 
φανεῖ δικαίως ὀρϑόν. ὃν γε Δοξίας 
διεῖπε χρῆναι παιδὸς ἐξ ἐμοῦ ϑανεῖν. 
καίτοι νιν οὐ κεῖνός γ᾽ ὁ δυστηνός ποτε 80 

κατέκταν᾽. ἀλλ᾽ αὐτὸς πάρονϑεν ὥλετο. 
890 ὥςτ᾽ οὐχὶ μαντείας γ᾽ ἂν οὔτε τῇδ᾽ ἐγὼ 

Ὗ ΙΒ ΟΡ τοῖς πολλοῖς ΒΥτα ΠΟ Π85 νυυϊύίθη τις πολλοῖς ἴγ ΟΠ 
Θομ͵θούθγθ, ὙΥΠ10} 15 ΔρΡρυονθᾶ ὈῪ Βὶ ϑἰ δῖ, Οοη)]). ἴῃ Αὐἱδί. Ρ. 84. 

Υ. 828. ΤΙ δουποι τϑϑᾶϊηρ' 15 τόν γβ, ΠΟ ΒΟ 6 ἢγθὺ θοὺ- 
τϑοίθα ἰο σόν γε. 
γοῦ πα Ψ11 ποῦ ρύοόουϑ ὑμδῦ 1. δῖπ5 νγἃϑ 5181}. 
Ὠού ΘΟΠΥ͂ΘΥ͂ [Π6 5θη86 οὗ πΠ6 ρϑ5ϑδδρθ. 
{1016 γὲ που]Ἱᾶ θ6 ἱπερρυορυῖθίθ. 

Ὑ: 515. τοῦ. 027 0 ΣᾺΣ ἜΣ 
ἐλοϑδ6 πιῶην ῬΘΥΒΟΙ 8, ὈΥ ν᾽ ἢ ΟἿὴ 
γοὺῦ Ββεϊα ὑπδύ1ιῖὰ5 νγῶ5 ΚιΙ]- 
164. Οὐ θυ. οἡ ῇρ. Ρ. 728. 

" Υ. 819. 5980].: οἰδξωνον" 
μονόξωνον, μόνον. 5.0 Ηδβυομίαβ: 
οἰόξωνον᾽ μονόστολον. 
Υ. 820. εἰς ἐμὲ δέπον) 6]. εἰς 

ἐμὲ, ἀφορῶν. Αὐἱβίορμ. Ρ].ὅ 1: οὐκ 
ἔσϑ' ὅπως ὃ χρησμὸς εἰς τοῦτο 
ῥέπει. ΒΕΝΟΚ. 

Υ. 821. ὡς φανέν γε τοὗπος 
ὦ δ᾽ ἐπίστασο] Οπ [88 Ρ]ιγᾶ86 
ἐπίστασο ὡς φανὲν τοῦπος 5668 
Μδύθη. 8 ὅ69, ὅ. Οπ {Π6 τ86 οἵ 
ὕΠ6 νὰ φαίνεσθαι 566 ΤῺ ποίθ 
σΌ ΡΘΗ: 1 

Υ.822. κ᾿ 6}0].: ἐκβαλεῖν" ἀπο- 
ἐκρύπτεσϑαι ῇ͵ ἀποστρέψαι. τουτ- 
ἔστιν, οὐ δύναται ἀρνεῖσϑαι ὁ 
βουκόλος. 

Υ. 825. σόν γε Μαΐου φόνον 
φανεῖ δικαέως ὀρϑόν]) 111 
Βῆον, βεύβέδούουλ Ἕν, ἱ. 6. Ὁ 
ΒδΌ 18, ΔΟΙΟΥΥ οὐἱϊάθμηοθ, ὑπϑύ 
ὑπ ηπτᾶθυ οὔ ματι 5 τῶ Ρ6Υ- 

ΤῊ οἱ τϑδᾶϊηρ' ὀδηποῦ τηθϑῃ ΘΗ Πηρ᾽ το 6 ὑπ8ῃ : 
Βαὺ {πῖ5 που]Ἱᾶ 

Μογθουου, τ τὸ ἀϊᾶ, [Π6 Ρᾶτ- 

Ρούγταϊξοα θΥ γοῦ. Ὀρϑὸν φαί- 
ψειν 15. ἃ Β5.ΠΉ1|8ὺ τϑαπηαθηου ἴοὸ 
ἐς φῶς φαίνειν, ΜΘ τ Ππᾶγο 
ΔΙγοδαν οὐβουνθᾶ, ΤὴΘ 56η886 οἵ 
{Π6 ὙἼΟ]6 ραϑϑδρθ 15 Π|18: θυ 6 
1Ὲ 0815 βουνδηῦ 5Π08] ἃ 5 ΟΙη 6 - 
νγμοὺ ΟΣΓΘΥ ἴῃ δὶ5 δοοοπῃΐ 
ἔσοιαῃ ὑπ ἔτ δῦ βύωθοιηχοηΐ, δα 
αϑϑδούὺ Ὁπ80 Τιϑῖπ5 νγῶϑ 5] δῖ 
ὈΥ ΟΠ ΘΙΏ8η, 8 ΜΥ11] ποῦ ΡΤΟΥ 6 
ὑπεαῦ δῖαν 85 5] δίῃ Ὁ. 866, 
ΒΙΠΟΘ ΆΡΟΙΪΟ δια ὑπ δ], 8185 
Ιηπϑύ ΡῬΘΥΒΝ ὈΓΥ ΩΥ 5055 
Βῶπᾶ. Υοῦ ν βοὸη οοπ]ᾶ ποῦ 
ΚΙ11 Βῖ, Ὀθοδϑαβθα 6 Βΐπ- 
5616 ρϑυϊβῃοα θδϑίΐοτνο 1,8 1π5. 
ΒΟΥ ΘίοσΘ 1 δύο 110016 ἔοτ 
{πΠ6 ΟΥ̓ΔΟΙ65. Οπ {Πη6 ρρηϊθνα 
“Μαΐου 5866 Μεδύθῃ. 8 87., οἡ {π6 
86 οὐ {Π6 δἄγουν δικαίως 566 ΤΩΥ 
ηοΐθ οἡ Α]. 589. 

Υ. 880. Κ5'9Πο!].: ὥς τ᾽ οὐχὶ 
μαντείας" ὅϑεν, ἐγὼ χάριν τῇ 
μαντείας οὔτε ἐπ᾿ ἐκεῖνα τὰ ῥή- 
ματα, οὔτε ταῦτα βλέψαιμι, οὔτε 
ἑκατέροις πιστεύσαιμι, ἀλλ᾽ ἀπορῶ. 

ων. ἀνν. ἃ 



- 

νὰ ὐδνν ὙΠῸ ἪΡ προ παν ΠΎΘΩΝ νων. “τὰν. 

; κ- τ ΕΣ 

ΕΝ 

᾿ ἐλ. 

ΤΣΝΣ 
“- Φ᾿ 

. ἐν ᾿ 

. 

: 

πέμψω ταχύνασ᾽" 
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βλέψαιμ᾽ ἂν οὕνεκ᾽, οὔτε τῇδ᾽ ἂν ὕστερον. 

! ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

καλῶς νομίξεις. ἀλλ᾽ ὅμως τὸν ἐργάτην 
πέμψον τινὰ στελοῦντα. 

ΙΟΚΑΣΤῊΗ. 

μηδὲ τοῦτ᾽ ἀφῆς. 800. 

ἀλλ᾽ ἴωμεν ἐς δόμους. 
85 οὐδὲν γὰρ ἂν πράξαιμ᾽ ἂν ὧν οὔ σοι φίλον. 

ΧΟΡΟΣ: 

(στροφὴ α΄.) 
Εἴ μοι ξυνείη φέροντι 
μοῖρα τὰν εὔσεπτον ἁγνείαν λόγων ἔργων τὲ πάντων. 

Υ. 8858. 
ΘατϊίοΥϑ5 ἴῃ ῬμΙ]οοῦ. 1227. 

[Ν. 837, 

1014. οὔτε τῇ δ᾽ ἐγὼ οἰς.] 1.6. 
580 110{1Δ ἄἀο 1 γῶϊὰθ ὑπ686 
ὑπῖπηρ5, ὑΠΌΙ ποὰῦ]ὰ ποὺ ον Θ ἢ 
ΌΤΙ ΤΥ ΘΥ̓ΘΒ ΟΠ6 ΦΥ͂ ΟΥ 8 ἢ- 
ΟΥΘΥ ἤρου ὑπ 6 58Κ6 οἵ δᾶρσᾳυ- 
Υ165. ὅδὃὸο Τϑιοου, τιϑῃϊηρ ἰὼ 6χ- 
ῬΥΘ55. ΠῚΒ οοηἰοιηρύ οὐ Μϑῃβθίϑαβ, 
58 γ5: τοῦ δὲ σοῦ ψόφου οὐκ ἂν 
στραφείην ΑἹ. 1117. ΝΘ τη 8: τὴ 
αὐϊᾶάθιη νοΥϑϑύο δΙϊοαῖτ5 τοὶ 
αι αν Οἱο- 6 ΠΕ π. 2.081, 98. 
Μῦυϑβακ. ἘΣ {π6 ΡὮΓΥΘΒΘ μαντείας 
ἕνξμα 5866 ποΐβ οἡ ΕἸ. 880. 

Υ. 838. στελοῦντα] ΟἹ]. μετα- 
καλεσόμενον, κομιούμενον, μετα- 
στελοῦντα. Βεῦνοκ. 
Υ. 88ὅ. ὧν οὐ σοι φίλον] 1.6. 

τούτων, ἅ με πρᾶξαι οὔ σοι φέλον 
ἐστίν. ΟἿ, ΜδύΠῃ. ἘΣ ΟΣ ΓΗ͂Σ 9} 
[π6 ἀοιθ] ἂν 5866 δὖ νβ. 884. 

Υ. 880 ---8581, ΤΠ ΟΠοΥαβ, ἰη- 
αἰρηδηῦ αὖ ὑπ οοπύθιηρὺ οὗ {Π6 
ΟΥ̓ΘΟΙΘ5. Χμ 16 α Ὀγ Φοοεδβύδ, δηᾶ 
αὖ {Π6 58πη6 ὑ1τὴη6 ηοὺ ἀδυϊηρ' ΟΡΘΗΪΥ 

ο [0 ΥΘΡΙΌνΘ ΠΟΥ ῬοΟΙάποββ, ἤγβύὺ οχ- 
ἰο15. ῬΙΘΟΥ δῃα ΡΥ οὗὁἨ τη Ύ8]5, 
{πθη 5Πο 5 γπϑὺ ΟΥ1]5 ἂγθ σψομῦ 
ἴο ἀΥῖβ ἔγοτιῃ ὑπ νἱοϊαύϊοῃ οὗ 1 Πρ5 
αἰνίηθ, ὡηα ΘΒ. ἱπΡ]ΟΥ 5. Ιου, 
πὸ πηοϑὺ ρονθυἝα] ἀοιγ, ἴο ΡΥον 6 
{π ὑγαῃ οὗ ποϑ86 ΟΥ̓ΘΟΪ65. σῖ ἢ 
Ιοοαϑύα ἀθϑριβθα, δηᾶ 10) Το Υ6 

᾿ ΤΟΥΠΊΘΥΪΥ Ῥγοο]δἰμηθα ἴο Τιαῖπ5. ὈῪ 

Ι πᾶν υυϊνίοη οὔ σοι, 85 15 Υἱρ!ν σίνοη Υ 811 {πὸ 

λόγων --- ἔργων τε π. ὧν ν. πρόκεινται ἨὈϊπᾷ.} 

ἌΡο]]ο, ἰπ οτᾶσδυ ὑπῶῦ Ππ6 αι ΠποΥυ ν 
οὗ {Π15 σοᾶ, ὙΠΟ τγὰ8 ΠΟΥ Ρ6- 
ΘΙ Ϊηρ ἰο αθο]ηθ τηδὺ Ρ6 πιϑᾶῖῃ- 
ἰδ η64, πα ὑπᾶῦ π6 νγουβῃΐρ οἵ 
{Π6 ᾿πησηοσῦδ] σοΟαβ την ποῦ ὈΘΟΟΙΘ 
πϑρ]θοίθα. --- ΟΡΏΟΟΙ65 Πδ5 ὑποτό- 
ἴογθ ἤϑύθ ρ᾽δοθα δὖ {π6 οπᾶ οὗ 
{Π 6 5ΡΘΘῸἢ νψπϑῦὺ 5Που1α ἈΡΡδΥ αὐ 
Πανο βίοοα οὖ ὅπ θθρΊ Ππηϊηρ: ὃ 8 
Ὧ6 μᾶ8 ἄομθ ἴῇ ὕμθ ἤγβδὺ. οἤουτιϑ 
οὗ ὉπΠ6 Απὐρομθ δηαὰ θβθνουο. 
'ΓΠΘ 5Κ11}] οἵ ὉπΠ6 ροϑὺ ἴῃ 80 (οϊηρ' 
15. 0701} ΟΧΡΙαΐπθα ὈΥ {ΠΘ 5.610]. οῃ ᾧ 
Απίϊρ, 158. 

Υ. 886. εἰ] 1. 6. εἴϑ'ε, πὐ 1 ἃ τὰ. 
ΟΥ Μαῦυπ. 8. ΟΙ1;, 4. ν 1262. -Ξ 
εἴμοι ξυνείη μοῖῤα,νο ἐμπδΐ 
[δϑ τὺ 6 τ τπ6, 1. 6.0 
ὑποῦ τ τϑὺ 6 ἀοδύϊιποα μη ὈῪ 
ἔθ, ὑπ δὐ οἴο, Φέροντι ἱ. 6. ἔχοντι, 
ἰδ ΔῊ ἀρ γον δ θᾶ ΘΧΡΥΘΒβῖοη Του Υ 
ἔχοντι ἔχειν 56. εἰς ἀεί. Τμ6 ΟΠο- 
γᾺ5 6] 65 105618 ἴο θ6 ρίουβ, δηᾶ 
ΘΧΡΥΘΘΒΟΒ. ὕπΠ6 ΠοΟρΘ ὑπεῦ 1Ὁ τᾶν 
ΔΊ νΤ 5. ΥΘιηϑί 50. 

Υ. 8817. τὰν εὔσεπτον ἀγνεί- 
αν λόγων εἰς. Ὴ εὔσεπτος ἁγνεία 
15 ϑΘΏΘΥΔΡΙΘ. ΟΥἩ ΠΟΙν ἰπύθ- 
δυιῦγ; ἴο ὀχρίδῖη ὙΠ160} Βα βύδη- 
{να {6 Ροϑῦ Βαβ5 δἀ4θα {1 ρ'ϑηΐ- 
{ἰνθ λόγων ἔργων τε πάντων, 5ἷρ- 
πἰγίηρ' ὑπαῦ ἴῃ Β1ΟΠ ὑΠ15 ἱπύθ- 
ΘΥΛΕΥ οπρμῦ ὕο 9 τηϑᾶθ τηϑηϊοϑῦ. 
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ὧν νόμοι πρόκεινται 
ς ὕ 3 ,ὔὕ 

υψίποδες. οὐρανίαν 

ΣΟΦΟΚΛΕΒΟΥ͂Σ 

800 

840 δι᾽ αἰϑέρα τεκνωϑέντες, ὧν Ὄλυμπος 
Ἁ ᾿ς ᾽ ’ 

πατὴρ μόνος, οὐδὲ νιν 
᾿ ῇ 2 ’ 

ϑνατα φύσις ἀνέρων 

ἔτιχτεν. οὐδὲ μήποτε λάϑα κατακοιμάσῃ. 870 

845 μέγας ἐν τούτοις ϑεὸς, οὐδὲ γηράσκει. 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 
Ὡ ΄ ΄ ; 
υβροις φυτεύει τύραννον 

Υ. 888. ὧν νόμοι πρόκειν- 
ται] ΒΥ νόμοι ἃ μοῖθ τηϑϑηΐ 
ὑπ ο856 παῦιγ8] αν), ὙὙΠΊΘΝ Ὑγ6 16 
τρ 1 ηὐθα ὈΥ {πὸ οοαϑ ἴῃ {Π6 τη 615 
οὗ τηθη, π6 πιοϑῦ ᾿πηρουΐϑηΐ ἐπ 
ΒΟΪθη οὗ ὙΠΟ 15. ΠογΘ Δ] πα θα 
ἰο: εὐσεβεῖν τὰ πρὸς ϑεούς. Οἱ 
ὉΠ 686 ᾶννϑ, Ὑγ Β1Ο ἢ. Ὑγ 6. ΘΟΙΙΠΟΙΪΥ͂ 
ὑποπρμῦ 0 ῥαῖκο ὉΠΘΙΥ ΟΥΡΊη ἔὙΌΤῚ 
πΠ6 σοῦβ ὑπ ῃβ6 ]γ 65 566 ΧΘΏ ΟΡ. 
Μαῃ, Ι, 4, 19. δορῃ. Απίύ. 4580 
56ᾳ. ΡΙαύο Τιορρ, ὙἼ11. ρ. 198. Α. 
Β. Ο. Ατιβύοῦ. ΕΠ, Υ, 16. ῬοΙΙ, 
ΠΙ|, 18. Εν π6 γὰρ πρόκεινται 
οὗ. ἘΠπιτ. ΤΡ. Ὁ, 1189: τὸν νόμον 
ἀνάγκη τὸν προκείμενον σέβειν. 
Απύϊρ, 481. 

Υ. 889. ὑψέποδες] ΤΩΔΥΤ5. 5601} 
ἰο ΡῈ οδ]164 ὑψέποδες, ἱ. 6. ὑψί- 
βατοι, οἱ φοοοιηύ οὗ ἐποῖν οὐἱρίῃ, 
Βοΐπρ' πον θη-θοΥ, δ πη ὑπουθἴου, 
δι5 1Ὁ ὙὙΟΥΘ, ΒΟΔΥΙΠρ᾽ ΡΟ {π6 Ρ816 
οἵ Βυαμηϑη πηδύξουβ. ΤΠ ΔΒ. ἃ Υ6 
ΠΘΥΘ ῬΘυβοη θα, 85. 15. Π6 οὐδοὶθ 
ΦΌονΘ νϑ88. 161 πᾶ 467. 

Υ. 889 5ᾳ. ὅ.6Π0].: οὐρανίαν 
δι αἰϑέρα" ἀντὶ τοῦ ἐν οὐρανῷ 
τεχϑέντες. ΟΥ. Μεύτῃ. 5 ὅδ0, Ω, 

Υ. 84054ᾳ. ὧν Ὄλ. πατὴρ μο- 
νος} ΤῈ ροορῦ ρευύβ ΟἸγτριιβ, {Π6 
μεριῤωύϊοη οὐ ὑπ6 σοᾶβ, ἴῸ7 {πὸ 
δο45 ὉΠΘΙΏΒΟΙγΟΒ, ὙΠῸ 16 Οοδ]]6 
πατέρες νόμων, Ῥθοϑῦϑθ ὕπῸῪ 
οΥο δἰθα [Πο586 1ανγ8, δ Πα σαγθ ὑπ 6 
ἴο 16. 

Υ. 841. νιν] 1. 6. νόμους. 
Μεούθη. 8 146. 

ν. 842, ϑνατὰ φύσις ἀν ἐ- 
ρων] ΤΠ6 πιοτίδ] παίπτο οἵ 
τὴ 6, ἷ. 6, τηοτῦϑ] τηθη. Οἵ, ΜῶΌΈΠ. 
8. 480, 

ΟΥ. 

γ. 844. οὐδὲ μήποτε -- κα- 
τακοιμάσῃ}] ΝΟΥ ΜΠ1 Ο]:- 
ΨΙΟΣ ΟΥΟΥ 111], ΟΥἩΡΌΤΥ, 1. 9. 
ἀρδύσγου. 3866 ΠΥ ΠΥΘΙΑΣ 8 80. 

,. 840. 6} 01.: ἐν τοῖς νόμοις 
μέγας ἐστὶν ὁ ϑεὸς, τουτέστι, ϑεία 
δύναμις καὶ μεγάλη τοῖς νόμοις 
ἔνεστιν. 

Υ. 846. ὕβρις φυτεῦει τύ- 
ραννον} Τ|6 σου ὕβρις 15. ΟΡ- 
Ροδβοά τῇ εὐσέπτῳ ἁγνείᾳ λόγων 
ἔργων τε πάντων, ὧν οἱς, ) 80 885 
ἴο 55, ἱπηρὶοῦγ. ὙΠΘπ {115 15 
Βαϊ φυτεύειν τύραννον. - «ἱ. 6. μῇ- 
τῇρ τυραννίδος εἶναν (οἵ, 41.174.) 
1Ὁ Ἰηθϑὴ5 ὑπὶ8: ἱπιρίθῦνυ 15 86 
τπούμου οὗ ὉΠπΠο86 ὙΠῪ0Ο αἰ οὖ 
Κιηράοι5, ἱ. 6. Π6 Υ ψγπο᾽ νἱο- 
Ἰαΐθ ὑπ αἰνίμθ ων ἃῖθ σομῦ ἴο 
θῸ ἴο 500}} ἃ Ποίρῃύ οὗ δυγοσϑποθ 
δϑ5 ἴο δἷηη δὖ βογθγοϊρῃίυ, ὃπᾷᾶ 
ΠΘΥΘΌΥ ΙΘΡΟῸΣ ἴο οΟΥ̓ΘΥ ΓΟ ᾧπ6 
βίωϊθ δῃηα βαρνοῦῦ ὑπ Προυυ οἵ 
{π6 οἰδίσζθηβ. ΤῊ οοπηθούϊζοη οἵ 
{Ππ6 ΠΟ] ρδϑϑαρθ γιὰ η5 ὑππα5: Μᾶν 
πούπίηρ θΘ ΤΟΥ͂Θ ΠΥ ΟϑΥΘ 
ὑπ ὕο γϑνουθηοὸ δηα οὐ]- 
ὑϊνῶύο ὑπο ἀϊνίπο Ἰ5 ἴῃ Π 6 
τηοϑὺ ΒΟΙΥ ΔΉΠΟΥ ὉΠ τολΙΡἢ- 
οαὖ Υ Τ1ἔρ. ΕΟΥ π6 ὙΠῸ νἱο- 
Ἰωΐ65 ῆθὰ, οί ἀθδύγουϑ 
{πΠ6 βοΐοίν οὗ π15 Ψ6]1ὸν οἱ- 
ΖΘ 5 ὈΥ οΥὐϑυ γον πρ ὉΠ 6 
ϑὐαῦο (ὕβρις φυτ. τύραννον), δ ἃ 
θυΐπ 5 ΠΡῸΣ Εἴτη861} (ὕβρις, εἶ 
πολλῶν ὑπερπλ. --- ποδὶ χρησίμῳ 
χρῆται), “ 6π "9 ἴγ85 δυυῖνοα 
δὺ ὕπα ρστγοοίοϑί ποϊρη οἵ 
ἸΏ ΒΟΙΘΠ 66, ἃ ΟΔΙ δ ΟΥ ἔγοτῃ 
ΜΕΊΟΝ {πο Υο. 15. πο γοΐγοϑί. 
Βευΐ ἴῃ ὕπο80 σψοτᾶβ οἵ π ΟΠοστιβ, 
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ὕβρις, εἰ πολλῶν ὑπερπλησϑῇ μάταν. ἃ μὴ ᾽πέκαιρα 
μηδὲ συμφέροντα, 
ἀκρότατον εἰφραναβᾶσ᾽ 

850 
ἔνϑ'᾽ οὐ ποδὶ χρησίμῳ 
χρῆται. 

870 

αἶπος ἀπότομον ὥρουσεν εἰς ἀνάγκαν. 

δ »“ ᾿ ἄεπε τὸ καλῶς δ᾽ ἔχον 
πόλει πάλαισμα μήποτε λῦσαι ϑεὸν αἰτοῦμαι, 880 

8δῦ τὸν ἐγὼ οὐ λήξω ποτὲ προστάταν ἴσχων. 

Υ. 847. μάταν, 
Υ. 8850. 

θ1πα.], 

ὕβρις φυτεύει - χρησίμῳ χρῆται 
-τι δ 15. δυϊάοηῦ ἐμαὶ ὕβρις οδηπού 
θὸ ἱπίοπαρα ἴο βρη νυ {πΠ6 τᾶ 5}- 
Π055 οὗ Φοοεβία ἴῃ ἀοϑρίβίηρ {Π6 
ΟΥ̓́ΔΟΙΘ5, ΠΟΥ πΠ6 Ἰουϊίν οὗ Οϑαϊρτιϑ 
ἴῃ δϑϑοηύίηρ 0 Ποῦ. ΕῸΥ {Π6 
Δἰτηΐη ρ' δῦ Βογουθιρηΐν οδηποῦ 
ΔΡΡΙΥ ἴο οἰὔπου. Ἠδθποθ Ὁ ΔΡΡΘΔΥΒ 
{ποῦ ΟΡΠΟΟΙΘΘ. μΠὰ5. ποθ απο 
{π6 τοδί β.0]6 οὐ οὗ {π6 ρίθοθ ἔὺυ 
ἃ ϊχηθ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο βρθδῖὶ οἵ {Π6 
ΑΥΠΘηΐδη ΤΘΡΌΌΙΙΟ δηα {π6 πηθῃ 
οὗ ΠΙ5. Οὐ {ϊπηθ6, 66 ἵν ποΐθ 05 
ΑἹ. 168---101, Απᾶ {Π6 ροθὺ Πδ5 
ὑππ5 ΔΙ ΔΌΙΥ οοπύγὶνθα ἴο πηϑ ΚΘ 
πὸ ΟΠἸοΥ 5, ΟΥ γα ῦπϑυ ὑπΠ6 ΑὐΠπΘηΐϑῃ 
ῬΘΟΡΙΘ ὑπθιηβοῖνοβ, γΠπ0Ὸ δϑοίθα {Π6 
ῬΡανῦ οὗ οπουῖθ, οἷν {15 δᾶνϊοθ 
ἴο {πρὶν ἔθ] ον - οἱ Ζθη 5, ὑθηαϊηρ' 
ἴο 5πον ὑπῶὺ {π6 βου οἵ {Π6 
ΥΘΡΌΡΙ1Ο ττιϑὺ ἀθρθηαᾶ οἡ {Π6 ρἱθυ 
οὗ {πΠ6 ρΡθόορίθ ϑῃᾶ {πον γονυθγθηΐ 
οὈϑούνϑηοθθ οὗ ὅΠ86 αϊνίηθ 1δυγ8. 

Υ. 847 86. ὕβρις," 'εἰ πολλῶν 
-- συμφέροντα] 1. 6. ΠΒ6 ΧΠπὸο 
ν:ἱοϊαύθϑ ὉΠ 6 ἀϊνίηῃο 1ᾶν8, 
ὙΠ 6 6 πῶ Ὡϑάϊν {11Π168 
Πἰιη 561 ΣῸ ΟΥ̓ΘΥ͂ ἸΠΘΗΥ͂ 6Υ]] 

᾿" ἀθο45 (πολλῶν ὑπερπλ.), ἰ. 6. 
ΨΠΘη ἢ6 δ885 ρμογροίτδιθα 
ΟΥ̓ΘΥ͂ Τγ δ ΠΥ ΟΥ̓ῚΤῚ 65 οὗο, ΟἿ Ἡ οἵη. 
11.ο, 182: ἀναπλήσας κακὰ πολλά. 
- ΙΜάταν οΥ μάτην, 1. 6. ματαίως, 
15. ΠθΥ6 πϑ6α 1ῃ {Π6 5ϑη6 5656. ὃ 
ματάξων Ὀ6]ονν, β σ᾿ ἐγ ηρ᾽ τὰ ἃ ἀ]γ. 

γ.849 5α. ἀκρότατον--ἀνάγ- 
καν] ΤΠ6 56η86 5 0Π|5: πρὶ 

-- ἃ μὴ ᾿᾽πίκαιρα μηδὲ συμφέροντα Π1η4. 
1 ἵκεο, «αἀά ρα αἶπος ἔγοιη {πῃ φΟΗΪΘ οὔπιγο οὗ Αυηᾶι. 

Υ. 8δὅ4 5ᾳ. ΜΚ. ϑεὸν αἰτοῦμαι. 
ὑπ τϑϑᾶϊηρ ἴῃ π6 ἰθχὺ 15 ΤΥ ΟΥ̓ ΟΟΠ]ΘΟύ ΓΘ, 

ϑεὸν οὐ λήξω εἴο. [πᾶ 50 

ΟΥ̓ ᾿1ΠΒΟΪΘη66, Π6η ἰ Πῶδ5 
Γοδομοᾶ 15 ργτοδύοϑδί Ποῖρΐ, 
15 οηὺ ὕο [8411 πο ὑπΠεΐ οἃ- 
Ἰδτηϊίγ, ΠΟΥ οίς. 'Τη6 58}- 
βύδηϊνθ ἀνάγκη ἴ5. ΠΘΥΘ τιϑθα ΤῸΥ 
ἀναγκαία τύχη; οχ Μ Πϊοῖ οομδύχιιο- 
ἴοι 8588 τὴν ποίβ εὖ ΑἹ. 4717. ΤῈ 18 
ἀουθὑ α] τυ ΠϑΌΠ ἀπότομον ΥΘΙΘΥ 5 
ἴο αἶπος οΥ ἰο ἀνάγκαν. 

Υ. 801 5ᾳ. ἔν ϑ᾽ οὐ --- χρῆται 
ἌΠΘΥΘ 6 .8565 ποῦ Πὶ5 ἔοοί 
γι ἢ δαἀναηπΐαρο, 1. 6. ἔτοπι 
τ οἢ ἄδηρον (ἀνάγκῳ) μ6 ὁδηποῦ 
Θ508}6. 

Υ. 8528 54. τὸ καλῶς δ᾽ -- αἰ- 
τοὔμαι}] ΒΥ Ργδγίηρ {πῶ {Π6 
ΒΟΠΟΥΘΌΪΘ οοηξοϑὺ ἴῃ βαρρονύ οὗ 
π6 αἰνγίηθ ᾿ἰᾶνϑ ἴΏΔΥ ΠΘΥ͂ΘΙ ὈΘ 
Β.ΒΡΘΠαθα {Ππ6 ὁΠουτι5. ΒΡ {παΐ 
ΠΟΥ οηΐτοοῦ ΑΡΟ]]10, ὑμαῦ {π6 
ΒΘΔΥΘΙ ἔῸΣ {Π6 ΤΥ ΥοΥ οὗ 18 1π|5, 
ὙΏΙ1ΟΗ. μΠ6 πα Πἰτη861 ογαοτιϑᾶ, 
ΤΥ 6 Θομρ] θα. ϑ'οπη8 ΘΟΙΏΙΊΘΗ- 
ὑφΐουβ πη ἀουβίδπα τὸ καλῶς ἔχον 
πάλαισμα ἃ5 τ ἔθυυϊηρ' ἴο {Π6 50- 
Ταύίοη οὗ ὑπ6 οπῖρηῶ ὈγῪ Οδάϊριι8, 
ὑΠΘΥΘΡΥ τηϑϑπηΐπηρ Οϑαϊρτιιβ Π1πη561, 
ἴο γγο ᾧπ6 ΟἿΥ νγῶϑ 50 ὙΎΘΑΟΪΥ 
ἱπαορίθα. Βαΐ 1 {π1η1ς {Π15 1τηὐοτ- 
Ῥγθύθθοη ἱποουγθοῦ. 

Υ, 864 54. ϑεὸν αἰτοῦμαι, 
τὸν -- ἴσχων] 1. 6. ΑΡΟ11ο. ΟὨ 
[86 αὐῦϊοϊὶθ τὸν ραῦ ἔου {μ6 τϑὶδ- 
ἄνα ργοθοὰη οὗ. Μεωύῃ. 8 292, 
Ὁ Πα οη {Π6 5ιρηϊβοδύίοη οὗ προ- 
στάταν 566 ΤΥ ποΐβ οῃ ΕἸ. 024. 

λ 



02 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

(στροφ ὴ β΄.) 
εἰ δέ τις ὑπέροπτα χερσὶν ἢ λόγῳ πορεύεται, 
δίκας ἀφόβητος. οὐδὲ δαιμόνων ἕδη σέβων. 88ῦ 

800 κακά νιν ἕλοιτο μοῖρα δυςπότμου χάριν χλιδᾶς, 
εἰ μὴ τὸ κέρδος κερδανεῖ δικαίως 
καὶ τῶν ἀσέπτων ἔρξεται, 800 
ἢ τῶν ἀϑίκτων ἕξεται ματάξων. 

δ0ῦ τίς ἔτι ποτ᾽ ἐν τοῖςδ᾽ ἀνὴρ 
ϑυμῷ βέλη ἔρξεται ψυχᾶς ἀμύνειν ; 
εἰ γὰρ αἵ τοιαίδε πράξεις τίμιαι, 80 
τί δεῖ μὲ χορεύειν; 

γ. 8600. μοῖρα --- δυσπότμου χάριν χλιδᾶς Πιπᾶ.] 
Υ. 8606. 1 πᾶν τοίαϊπϑα {π6 τϑϑᾶϊηρ οὔ ὑπὸ Μϑ5., ΔΙ ΠΟΡΕ 

οοΥγαρί. Βα 0 ΘΙ Θ ἢ ἀδ. 10, ὙΠῸ 1 ΘΟ] 58 61 δορί, πὰ 5 γοῦ 
βιιρροβίοα 1561, [Ὀ]ηᾶ. τίς ἔτι ποτ᾽ ἐν τοῖςδ᾽ ἀνὴρ ϑυμοῦ βέλη 
τες ἔρξεται ψυχᾶς ἀμύνειν :] 

Υ. 866. ὑπέροπτα πορεύε- 
ταν Τλςου ΠΥ, τ Ὁ 115 1 50] 6 πηῦ- 
Ιγ, 1. 6. ῬΘδΥβ ἃ Βευρηΐν οδὺ- 
γτῖαρθ, ΕἸΠΙΒΙΘΥ ΘΟΙρα 5. ΑἹ. 
197: ἀτάρβητα ὃ ὁρμᾶται, πᾶ ἘΠπτ. 
Ιου 7117: λαιψηρὰ πηδᾷ. 

Ὗ. 857. Β΄ 0ΠΟΙ.: δίκας ἀφό- 
βητος᾽ τὴν δίκην μὴ δεδοικώς. 
Οὐ, Μδίιῃ. 8 844. Μιυβρυδυνθ 
ΥἹΘΉΟΥ ᾿ηύθυρυθύβ ἔδη, 5ιδιπαθ8, 
᾿τηϑρθ85. 5366 ἸῺῪ ποίθ οὐ Εἰ, 
1985 56. 

Υ. 800. Κ΄ 9ΒΟ].: δυςπότμου 
χάριν χλιδᾶς" ἕνεκα, φησὶ, τῆς 
ἀνοσέου͵ τρυφῆς καὶ ὑπερηφα- 
νίας. Δύςποτμος ΠΘΥΘ ΒΙρΡΏΪΗΘΒ 
ἱοῖκοᾶ, ἴῃ ΒΘ 5θη86 δύστη- 
γος 15 ΤΙΝ 864. ὈγΥ {Π6 
ὑἰγωροαΐθηθ. 8566 ποΐθ οἡ ῬΒΙ]οοί. 
1016. 

Υ. 861. εἰ μὴ τὸ κέρδος -- 
δικαέως] ΤῊ ἔογοθ οὗ {Π6 δυύϊοὶα 
15. ὉΠπ|5: ὉὈΠΙΘ55 ἢ σούβ. Πο- 
ὩΘΒΌΪΙΥ {Πη6 ρδΐη, ΠΙΟ Π6 
ἄοθ5 σοῦ. Τὺ νγγᾶὰβ ἃ ΘΟΙΠΙΙΠΟΉΪΥ 
τϑοοῖνθα. οΡΙπῖοῃ οὗ {μθ ΡΘΟΡΪΘ, 
οὐδὲν ῥῆμα ἢ πρᾶγμα σὺν κέρδει 
κακὸν εἶναι. 8.686 1], 61. ῬμΙοοΙ. 
108 54. 

Υ. 802, καὶ τῶν ἀσέἕπτων ἔρ- 
ξεται) Νῆο τησβί ΟΡ ]ΟΌΒΙΥ τορθδί 
[π6 ρυύϊοϊς μή, Ὑμῖοῖ 15 ρ]δοϑᾶ 

ΘθονΘ, 850 Ὁπῶῦῷ {Π6 5656 ΙΏ80Ὺ ΒΘ: 
8.1 ἃ (νἱΖ. 1}]}655) ἢ 8 Ὑ11] ἃ Ὁ 85 δ ἴῃ 
ἔγοπι ἰρίουβ ἀθθαθ. ἨἩθβυ- 
ομἶα5: ἀσεπτον" ἀσεβές. Σοφο- 
κλῆς Αἰχμαλωτίσιν. 

γ. 864. ἢ ---ματάξων! Ἕξεται 
ἄοοθ5 ποὺ ΒΡ Υ ΜΨ{1Π αὐ ϑίεϊῃ 
δ5. Β01ὴ6. ΘΟΙΠΙΠΘη δ ΟΥΒ ΠΟΥΘ ἰηΐθυ- 
Ρτοίθά, θυ ΜΨ1Π ἐοποῇ. Τὰ 
ἄϑικτα τὸ ὑπῖπρ5 Ἰην  018}016, 
ΒΟΙΥ, δηᾷά ματάξων 5Βιριῖῆοβ ἄο- 
ἱηρ Ὑ:ΙΟΚΟΘΑΙΥ, οΟΥ π]11] οὗ 1τὸ- 
ΡΙθύγ. 

Υ. 8065. 5ᾳ. τές ἔτι ἀμύνειν] 
Ι Πᾶν δἰγθδαν οὐβϑυγϑθα ἴῃ {πὸ 
οΥὐἸδοα] πούθ, ὑπῶῦὺ {Π656 ὑγοσϑ αΥΘ 
ΘΧΟΥΘΙΊΘΙΥ οοΟΥρί. ΤῊ6 ρορῦ μον- 
ΘΥΘΥ ἴῃ 8]] ῬΥΟΡΦΡΙΥ παθϑηΐ ἴο 
ΟΧΡΙΘΒΒ γηδῦ νγγ πη 1ῃ {Π6 56- 
οομ ἰηὐουρυθία θη δίνθῃ ὈΥῪ {Π86 
ϑοΠοΙαδῦ: τές ἂν ἀπελάσειεν αὖ- 
τοῦ τὴν τιμωρίαν, τοιαῦτα πράτ- 
τῶν; 

Υ 

Υ. 861. αἴ τοιαίδε πράξεις] - 
ὅσ Οἢ 8.5. δΥ6 ἀθ βου θα ἴῃ νϑ8. 866 56. 

Υ. 8068. τέ δεῖ μὲ χορεύειν] 
ΤΠ656 νοσαβ οὐ ἴο ΡῈ πηδουβίοοα 
ΟΥ̓ ἴπ6 βδογρᾶ ἄδποθρ εὖ {πὸ ἔθϑιϊ- 
γ815 οὐ {π0ὸ σοῦ (οὗ, 5 Ὁ δὴ ἢ οἵ τη 
οἢ Οδ]]ἴη. ἢ. ἴῃ . 6]. 812.), δηᾷ 
{ΠθπῸ6 οὗ π6 γϑυϑύθηοθ δηα νγου- 
ΒΠ1Ρ οὗ {ΠπῸ ροαβ ὑΠπΘΙΏΒΘΙΥ ΘΒ, 



Αὐόξε ὅπ Ἔτι. 
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(ἀντιστροφὴ β΄. 

810 οὐκ ἔτι τὸν ἄϑικτον εἶμι γᾶς ἐπ᾽ ὀμφαλὸν σέβων. 
3 " οὐδ᾽ ἐς τὸν ᾿4βαῖσι ναὸν. οὐδὲ τὰν Ὀλυμπίαν. 900 

εἶ μὴ τάδε χειρόδεικτα πᾶσιν ἁρμόσει βροτοῖς. 
8:10 ἀλλ᾽ ὦ κρατύνων. εἴπερ ὄρϑ᾽ ἀκούεις. 

Ζεῦ, πάντ᾽ ἀνάσσων, μὴ λάϑοι 
σὲ τάν τε σὰν ἀϑάνατον αἰὲν ἀρχάν. 
φϑένοντα γὰρ Λαΐου 
ϑέσφατ᾽ ἐξαιροῦσιν ἤδη. 

90ὅ 

880 κοὐδαμοῦ τιμαῖς ᾿πόλλων ἐμφανής" 
ἔῤῥει δὲ τὰ ϑεῖα. 

8710. οὐκέτι Τϊπά.] 
ν. 

ὸ 814. χειρόδεικτα --Ξ- πᾶσιν Ὀ1η4.] 
Υ. 818. συ!ρ. παλαιὰ Λαΐου οὐ Λαΐου παλαια. 

π6 ῬΡοϑύ Μϑ85. ἴῃ οὐριϊηρ {π6 «αϊ]θούνο, 
Π1π4.] 

Υ͂, 810. τὸν ἀἄϑικτον)] [π τ 
Ιου 281, 1 δᾶνθ 

Βιρροϑίθα, ὑπαὺ ὉΠ15 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ 1τὴ- 
ΡΙ1Θ5. ὑπᾶῦ ὑπ6 νμϊΐα βὔοπθ, συ ἢ 
βΒίοοα αὖ Τ)6]ρΠὶ, δηα νγὰβ οοηϑῖ- 
ἀονοα {π6 οθηίγα οὗ {Ππ6 ϑαυθ, 80- 
οογάϊηρ' ἰο ΡΘαΒ δ 185. ἴῃ Ῥμοοῖο. 
6. 10., ᾿γᾶϑ δποϊοθοα νὰν ἃ ἴθμοθθ 
ἴο κθδρ ΟΥ̓ {π6 τυ! τὐπᾷ6, Μύυδβαξ. 
ὅ80. ΦΡΟΥΘ ν5. 480 54. 

Υ. 811: τὸν 4βαῖσι να ὅν] Οἡ 
1Π8 οὔϑοῖὶθ οὗ ἄρο]ὴο εὖ Αρδθ, 8 
οἰὖγ οὗ ῬΠοοίβ, Ῥϑιβϑδηΐϊαθ ὑγθδὺβ 
δῦ Βοῖηθ ἰθηρῃ ἴῃ ῬΠοοῖο. ο. 8. 
Μυβαπ. Οἱ ὑπο ἀδϑιῖνθ 566 Μὰ}. 
Ὲ 406, Ὁ. Βοϑὲ 8 106, 4. --- τὰν 

Ἀ Ὀλυμπί αν, τ 0 ἢ δοϊουταίοα ἴον {μ6 
γγΟΥ ΒΡ οὗ ον. Οὗ, Μ6]ὸ Τ|, 8. 

Υ. 814. τάδε] ὅ680].: εἰ μὴ 
κΚ ταῦτα τῶν χρησμῶν ἢ τὰ λεχϑεν- 

τα ὑπὸ Τοκάστης, φανερὰ καὶ κα- 
τάδηλα γένηται. 1 ἂο ποῖ 566 πον 
{π6 ΡῬτόποιμ τόδε οδῃ Ὑθ ἴον 9 ΔΗΥ͂ 
πίπρ᾽ θαῦ ταῦ ὑπ6 ΟἸοντιθ Δ11π465 
ἴο ἴῃ π6 σονᾶβ Ππηπιθαϊαῦο νυ [0]- 
Ἰονῖηρ', νἱΖ. ὑπΠ6 ΟΥ̓ΔΟΊΌΠΔΥ ΥΘΘΡΟΊ 56 
σίνθηῃ ἴο Τιαῖτι5. ΤΠὴ6. 56η586 τητιϑὺ 
θ6 δ5 Τ[Ὁ]Π]}ονγ5: Ὁ Π1655 ΘΥΘΥΥ ΟΠ 6 
ΔΟΚΠπΟν] οαρθ5 ὑμαῦ οΥδοῖθ ἴο 
μ8 ὕγτιιο. 1 Βᾶγϑ βοιηθ ἀοαπβθύ, 
πον ογ ον, ἀροῦὺ {πὸ ποτᾶ ἁρμόσει, 
ποῦ οπ ἀορουπηΐ οὗ {8 θοῖπρ' τι864 
᾿π γα ηϑἰ γον, ἰηδίδποοβ οὗ ΠΟΙ 

910 

1 πᾶν [ο]] ον 
[γὰρ πυϑόχρηστα Λαΐου 

ΔΘ ΟἾΥΘΩ ἴῃ ΙὩΥ̓ ποίθ ὁἢ Απέίϊρ, 
1296, Ῥαὺ Ῥϑοδιιβα {π0 ἰηἰγαηϑιθ νθ 
ΒΙρ ΙΠοδύϊοη οἵ ἀρ 6 Θἰ ἢ ρ' 15 508 γ- 
ΟΘΙΥ βυιοα ἰο {π6 β6η886 οὗ {Ππ6 
Ραβϑᾶρθ. ΝῸΥ 15 10 απἰίθ Οἶθδν 
Ὑγμούπον ἐπ ἀαϊῖνο πᾶσιν βροτοῖς 
ἀδρϑῃᾶβ οὰ ἁρμόσει οΟΥ ὁπ. χειρό- 
δειχτα. 1 ταιϑὺ ἐπϑυθίουθ ἰθαγα 1 
ἴο Οὐὗμοὺβ ἴο 501γ6 {Πθ αἰ βῆσα]ν. 
1 τᾶν δ44, ἐπαὶ ἁρμόσει 15. Θοπη- 
ΤΊΟΗΪΥ ΤΙ Ὀγν ρΡεαΐξοραῃμί, 
ΟΥ ΡΥΟΡΦΡ πη ὑαγΥ. 

Υ, 8570 85. εἴπερ ὅρϑ᾽ ἀκού- 
εἰς -- πάντ᾽ ἀνάσσων) ϑδ΄ἴῖποθ 
ποὺ αὐ ΥἹΡΏ ΙΥ δυο Γα]ΘΥ 
δ 5.1}: θὲ ΜδΌΠΠ}. δι δΟΥ  ΜῸΡ 
{π6Θ νοτᾶβ μὴ λάϑοι οἷο. Ἐ)1118 - 
ΙΘΥ ὁοπιρᾶγοβ ᾿ἰπιτ, Μοᾶ, 532: 
Ζεῦ, μὴ λάϑοι σε τῶνδ᾽ ὃς αἴ- 
τιος κακῶν. Οχ {16 ΡὮΓΡαΒ6 πάν- 
τα ἀνάσσειν 566 ἸῺΥ ΤαΥΪΘ οἵ [,0- 
Ὀθοῖκ᾿ 5 Α͵]ὰχ, ρΡ. 80: 8 4. 

Υ. 818. 5:6 ο].: φϑένοντα 
γάρ' ἀντὶ τοῦ παλαιά, παρελη- 
λυϑότα. 
Υ. 819. δ΄ 01.: ἐξαιροῦσιν'" 

ἀντὶ τοῦ ἀφανέξουσιν. τὰ γὰρ ἐπὶ 
Δαΐῳ ϑεσπισϑέντα ἐκφαυλίξεται 
ὑπὸ ΄“Ιοκάστης καὶ παραγράφεται 
καὶ ψευδῆ νομίζεται. ΟπτΠ6 ΡΠ γα86 
Μαΐου ϑέσφατα, οΥὐδο]65 σίνϑῃη 
ἤο Τιαῖτι 5, 566 Μ δε Η. δ 8349. 

γ΄. 881. ἐξ δ εἰ δὲ τὰ ϑ᾽εῖα) 
΄ 
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ΙΟΚΑΣΊΤΗ, 

Χώρας ἄνακτες, δόξα μοι παρεστάϑη 
Ἁ Ο ’ 4 ΄φ2 3 “Ὁ ναοὺς ἱκέσθαι δαιμόνων. ταὃδ΄ ἐν χεροῖν 

στέφη λαβούσῃ κἀπιϑυμιάματα. 
ϑδῦ ὑψοῦ γὰρ αἴρει ϑυμὸν Οἰδίπους ἄγαν 

λύπαισι παντοίαισιν᾽ οὐδ᾽, ὁποῖ᾽ ἀνὴρ 918 

ἔννους. τὼ καινὰ τοῖς πάλαι τεκμαέρεται. 
ἀλλ᾽ ἔστι τοῦ λέγοντος. εἰ φόβους λέγοι. 
ὅτ᾽ οὖν παραινοῦσ᾽ οὐδὲν ἐς πλέον ποιῶ. 

800 πρὸς σ᾽, ὦ “ύὐύκει᾽ "άπολλον, ἄγχιστος γὰρ εἶ, 

ΤΙ ΟΥΒΒΙρ οὗ {Π6 ροα5 Ρ6- 
50 ἔπιν, Ῥγυοϑα. 27: ἐρη- 

μέα γὰρ πόλιν ὅταν λάβη κακή, 
νοσεῖ τὰ τῶν ϑεῶν οὐδὲ τιμᾶ- 
σϑαι ϑ'έλει. 

Υ. 882. χώρας ἄνακτες] Επ- 
βύδτμῖτι 5 Ρ. 1426, 48 (Οἀ, 67, 87.): 
παρὰ “Σοφοκλεῖ γοῦν ἡ Ἰοκάστη 
τοὺς ἐν Θήβαις εὐγενεῖς χώρας 
ἄνακτας λέγει. ΤὴΘ ΘΧΡΙ Δηδῦϊοπ. 
Οὗ {π15 Δρρϑι]αύίοη οὐοῖυρ ἴῃ Υ5. 
1298 (1199). ΟἿ, ν. 86. Οφᾷ. Ο. 881: 
ὦ γῆς ἄνακτες. Απί. 940: Θήβης 
οἵ κοιρανέδαι. 988: Θήβης ἄνα- 
τες. 

1ν18, δόξα μοι παρεστάϑ'η)]) 
, 6, 1Ἢ Πὰ8 οὐδοπγγοα ἴο π6. 3.866 
ἩΗοϊηαογῖ οἱ Ρ]εί. Ῥῃδοᾶ. Ρ. 9. 

γ. 888. ναοὺς -- δαιμὸν ων] 
ἱ, 6, 6 βδουϑαᾶ ρίδοθβ ἴῃ σοῦ 
0Π6 5βίαύπορ οἵ π6 ροαβ βἱοοά, 

Υ. 888 5ᾳ. ἐν χεροῖν -- λα- 
βούσῃ] ὅϑο Ἠοπι. 1. ΧΥΨ, 229: 
ἀλλὰ σύγ᾽ ἐν χείρεσσι λάβ᾽ αἰγίδα 
ϑυσσανόεσσαν. ἐν χεροῖν λαβεῖν 
15. πιβοά ἴῃ {ῃη6 βϑιηθ ΘΠ ΠΟΥ 88 
πεσεῖν ἐν κονέίαις, κεῖσϑαι εἰς 
ἀνάγκην, δὰ ΟΥΠΘΥ ΒΠΉΪΠΔΥ ΡΉΓΑ Β6Β. 

Υ. 884. στέφη κἀπιϑυμιά- 
ματα]! ΒΥ ἰμ6 ψοιὰά στέφη ν8 
τητιϑὺ πού ἀπαογβίδηα ΠΡ οῦϑ, θα 
1π6 κλάδοι ἱκτήριοι, Οἢ ΜΏΪΟΙ 1 
παν ἐὑτθαίθα ἴῃ ΠΥ ΘΧΟΠΥ͂Β. ΟἹ 
ν8. 8. ΤῊ πιθεπΐπηρ οὗ ἐπιϑυμιά- 
ματα 15 5 {Ποϊ θη ]ν οἸθΘαγ ἔγοπι Ε]. 
084., πο γ6 ΟἸγίδοιηποϑίγα, ΠΘῺ 
516 5. δθοιῦ ἤο ὈΘΒΘΘο ἢ ΑΡΟΪ]ο ἴο 
ἃν ογῦ ἴγοπὶ ΠΘῪ Π16 πη ρ μα] ηρ' ΘΥ}}85;, 
Βαγ85,) ἔπαιρε δὴ σὺ ϑυμαϑ'᾽ ἡ 

παροῦσά μοι πάγκαρπ' Ἴ ἄνακτι 
τῷδ᾽ ὅπως λυτῇ ἔους εὐχὰς ἀνά- 
σγω δειμάτων, ὧν νῦν ἔχω. 

γ. 88ῦ. ὑψοῦ γὰρ αἴρει ϑυ- 
μὸν] ΤΠ6 ΘαΙΟΥΒ ΘΟΙΏΡΑΤΘ ΑΡΟΙΙ. 
Ἐποά, ΤΠ, 8608: ὑψοῦ δὲ χόλῳ φρέ- 
γὲς ἠερέθοντο, δηα ῬΡοΙγΡ. ΤΙ, 
82, 2: μετέωρος καὶ ϑυμοῦ ᾿'πλή- 
ρη9. Θῃ Οδαϊριιβ βϑίῃρ' βαϊά αἵ- 
ρειν τὸν ϑυμόν, ὙΠΘΥΘ Ὑ76 58οι]4 
γαΠ6᾽ παν οχρθοίθα αἴρεται ὃ 
ϑυμὸς τοῦ Οἰδίπου, 566 ποῖα οἢ 
Οοα. Ο. 149. πα 1006 ϑᾷ, 

Υ, 880. ΟΠΟΙ: οὐ ὁ᾽ ὁποῖ᾽ 
ἀνὴρ ἔννους" οὐχ ὡς συνετὸς 
ἀνὴρ διὰ τῶν φϑασαάντων τὰ παρ-" 
ὄντα γιγνώσκει. εἰ γὰρ ὁ ὑπὸ 
᾿ἡπόλλωνος δοϑεὶς τῷ Μαΐῳ χρη- 
σμὸς. ἠκύρωται, δῆλον, ὅτι καὶ ἃ 
νῦν ἐμαντεύσατο ὃ Τειρεσίας ψευ- 
δῆ ἐστιν. 

Υ. 888, 5.9101.: ἀλλ᾽ ἔστι τοῦ 
λέγοντος" μόνοις «“προςἔχει τοῖς 
τὰ δεινὰ καὶ φοβερὰ ἀπαγγέλλου- 
σιν. τῶν δὲ παραμυϑουμένων οὔκ 
ἀνέχεται. Εν {μ6 σοηξίῖνο τοῦ 
λέγοντος 58.850 Μεδίτῃ. 8 81., ἔον 
ὑπ ΡΙθοπᾶβιῃ ἴῃ ἴπ6 νγογάϑ λέγον- 
τος λέγοι, 566 ποΐθ οῃ ΡΙμ]οοῦ, δδ. 

Υ. 889. οὐδὲν ἐς πλέον ποι ὦ] 
ΕΠαγ. . ΗΊρροΙ. 286,: οὐδὲν εἴργα- 
σμαι πλέον. ῬΙαῖο ἌΡΟΙ. ἰπϊ.: 
πλέον τι --- ποιῆσαι ἀπολογούμε- 
γον. ΜῦύυβαΕ. ᾿ 

Υ. 890. ΒΌΚΟΙ͂Ν, ἀγχιστος" 
πρὸ τῶν ϑυρῶν γὰρ ἴδρυτο. 66 
ποίΐθ οἡ γν5. 106. ἀθογφ, ἃπμᾶ οἡ 
ΕΠ]. 624. 



ὡο πὼν Ὡ μμμμμμμμ ὠὰ" 
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ἵκέτις ἀφῖγμαι τοῖρδε σὺν κατάργμασιν., 920 
ὅπως λύσιν τιν᾽ ἡμὶν εὐαγῆ πόρῃς᾽" 
ὡς νῦν ὀκνοῦμεν πάντες. ἐκπεπληγμένον 
κεῖνον βλέποντες ὡς κυβερνήτην νεώς. 

᾿ ΑΤΤΈ ΑΝ 

805 ᾽2ρ᾽ ἂν παρ᾽ ὑμῶν, ὦ ξένοι, μάϑοιμ᾽ . ὅπου 
τὰ τοῦ τυράννου δώματ᾽ ἐστὶν Οἰδίπου ; 920 

΄ 3 δ ὦ ΕΣ ἢ ΄ 5 ὦ ἵ 
μάλιστα δ᾽ αὐτὸν εἴπατ΄, εἰ κατισϑ' ὁποῦ. 

ἌΧΟΡΟΣ, 

στέγαι μὲν αἵδε. καὐτὸς ἔνδον. ὦ ξένε" 

Υ. 891. ΤΙῃ 811 ὑπθ οαϊξίομβ νγ ἢπᾶ τοῖρδε σὺν κατεύγμασιν οἢ 
ὑπ δανπονιν οὗ {πὸ ΜΩ5, Βαΐ {π15 τϑϑαϊηρ' θοῦ] ΟἸἹΥ 6 οογγθοῦ, 
1 κατευγματαὰ ταθδηΐ 5Βπ ΕἸ τη οπ ϑ. βοιηθ ἤδΥθ ΘΙΓΟΠΘΟΊΒΙΥ ἱπίοι-- 
Ρτοίϑα 16 ἴο τηϑᾶπ ῬΎΥΔΥ ΘΥ5, ἔγοτη ὙΒ1ΟΙ 66 Δα! οπ οὗ {Π|6 Ῥυόποῖιῃ 
τοῖςδὲ τηϊρηῦ δἴοπθ πᾶγθ ἀοϊουτοα ἴπθιη. 1 πᾶγθ ὑπουθίουθ δίνη ἃ8 
δ οιποηδείίζοι τοῖς δε σὺν κατάργμασιν,, ἃ. τοῖς δὲ σὺν ἐπιϑυμιά- 
μασιν. ΟἿ. ἘΠ. 684 5ᾳ.: ἔπαιρε δὴ σὺ ϑύμα ϑ' ἡ παροῦσα μοι πάγ- 
καρπα. ὙγΠΘΥΘ ὅΠ6 ὅ0Π0].: παγκαρπα᾿ ἐπίπαν ὄσπρια ἔϑυον τοῖς 
ϑεοῖς. ἩἨοΒγΟΠΙα 5: ϑύματα, σφάγια, ἀπαρχαί, ἱερεῖα, ὄργια. 
Βα κατάργματα 15 [π6 5816 ἃ 8 ἀπαρχαὶ, ὙΠῸ 15. τιδοᾶ ΌΥ ΗθβΥυ- 
Ομΐα5. ἴο ΘΧρ] απ 0Π6 ποῖη ϑύματα. 50 Ἐατίῖρ. Τρ. Ῥ, 284: χέρ- 
νιβας δὲ καὶ κατάργματα οὐκ ἂν φϑάνοις ἂν εὐτρεπῆ ποιουμένη. 
Ρ]αύατοι, ΤΉΘ5. 6. 22.: τὴν δὲ εἰρεσιώνην ἐκφέρουσι, κλάδον ἐλαίας 
ἐρέῳ μὲν ἀνεστεμμένον, ὥςπερ τότε τὴν ἱκετηρίαν, παντοδαπῶν δὲ 
ἀνάπλεων καταργμάτων. 

σιν] 1, 6. τοῖς ϑυμιάμασιν. 866 
ὅπ οΥ168] ποίθ. 

Ὑ. 892. ὅπως -- ποόρῃς] ὅε- 
ΘΟ Β ΘΟΥΓΘΟΙΥ ΟὈΒογ 95. ὑπδὺ λυύ- 
σιν εὐαγῆ ταθᾶπβ {πὸ δ] ϑνϊδίϊοι 
οὗ {Π6 ΒΟΥΥΟΥΤΒ Υ Π1Ὸἢ ὑπ 6η ἔγοι Ὁ]6α 
Οϑάϊραθ, ὈΥ 16}. ΒΘ ταῖρι 6 Ῥγο- 
γοα ἱπποοοπΐ οὗ ὑπαὶ οὐἴπηο (ἄγος), 
πὸ Ῥο]Παϊίοι οὗὨ τ ῖ0}} 16 ἀγθδᾶθα, 
84} Πθπθο ὅπως λύσιν εὐαγῆ, πό- 
ρης 15 804 ῸΓ ὅπως λύσιν ἡμῖν 
πόρης τοιαύτην, ὥςτε εὐαγῆ τὸν 
Οἰδίπουν φαίνεσθαι. ΓΠΘ 5816 

Ἂν ΟΥΟΟ Θοαίο δ4α45. {πῶ 50 ἢ 8 
τ΄ Ἄλΐύσις εὐαγὴς σου]ᾶ 566πὶ ΠΠἸΚ6]Ὺ 
τὰ ἴο ϑόοστιθ ἔτοιη ὑπ ἰηξω]ρθηοθ 
᾿ Ῥυοιῦρηῦ ἔγοη Οὐ, Ὁ ΠΟῸΡῊ 

πῶῤ ἱπίθ! ρθη οθθ ὑπ 5. οὐ ΠοΥο- 
δέξου ἴο θ6 1Ππ6 τηϑϑηβ οἱ ρυουΐῃρ' 
ΤΉΟΥ̓Θ ΟἸΘΑΥΥ ὑπὸ στ]Πὺ οὗ Οοαϊρι. 

- ΟΟΙραγο ῬοΙΙπχ, Οποπι. Ἔν 599, 
ΒΑ Ῥ. 12 οἅ. ῬΡΉσεΣ καὶ τὰ πράγματα 

ον τ ν τῷ 

Υ. 891. τοὶς δὲε --- κατάργμα- τὸ μὲν ἅγιον, καϑαρὸν, ὅσιον, 
ἁγνὸν, εὐαγὲς, ἄχραντον τὸ δὲ 
ἐναντίον, ἐναγὲς, ἡχεαττον. δυς- 
αγὲς, μιαρόν οἶο, 

Υ. 893 5884. ὡς νῦν -- νεώς] 
Ἰοοαϑία τηϑϑη8 ἴο 880: [ἴὉΓ ΥγὙ8 
ΘΥΘ αἷ (1. 6. ἴπΠ6 ψ1016 οἱΐγ) ἴῃ 
ἃ Ββίδαϊο οὗ δηχιθῦυ, β81πη 060 8 
8606 Πῖτη βύγϊοκθηὴ ΠΠλπο 85 
1π6 ΡῬΙ]οῦ οὗ ΟὔὖῇὮ ν 6589], 1. 6. 
οὗ 1π6 οἷὖγ. Οπ {π6 ρϑυίῖο] ὡς 
8606 Μϑδιύῃ. ὃ ὅ68 μα. 

Υ. 896 854ᾳᾳ. Κὅ680].: Ἔρχεται 
ἄγγελος ἀπὸ Κορίνϑου, ἀπαγγέλ- 
λων. τὸν ϑαάνατον Πολύβου, καὶ 
ἄντ᾽ αὐτοῦ τύραννον τὸν Οἰδί- 
ποδὰα αἱρεῖσϑιαι. οὗτος δέ ἐστιν ὃ 
ἐχτεϑέντα τὸν Οἰδίποδα εὑρὼν 
καὶ δοὺς Πολύβῳ. 

Υ. 891. μάλιστα δ᾽ αὐτὸν 
εἴπατ᾽] Οκ {ΠῸ πι88 οὔ {π6 δἄνϑυ 
μάλιστα 566 ποΐθ οῃ Ληΐ. 827. 



ἐξὸν ...... 

90 ΣΟΦΟΚΛΕΒΟΥΣ 

γυνὴ δὲ μήτηῤ ἥδε τῶν κείνου τέκνων. 
ΑΤΤΈΛΔΟΣ. 

000 ἀλλ᾽ ὀλβία τε καὶ ξὺν ὀλβίοις ἀεὶ 
γένοιτ᾽. ἐκείνου γ᾽ οὖσα παντελὴς δάμαρ. 980 

ΙΟΚΑΣΤΗ. ᾿ 

αὕτως δὲ καὶ σύ γ᾽, ὦ ξέν᾽ 
Ἁ 7ῳ Ω 

ἄλλα φραξ΄. οτου 
“" ν , Ω 3 

τῆς ξδυξεξπειᾶς Ουνὲξϑξ. 

“ἄξιος γὰρ εἶ 

χρήξων ἀφῖξαι χὥῶ τι σημῆναι ϑέλων. Ἶ 

ΑΒΕ ΟἿ, 

90ῦ ἀγαϑὰ δόμοις τε καὶ πόσει τῷ σῷ. γύναι. 

ΙΟΚΑΣΤῊ, 

τὰ ποῖα ταῦτα; πρὸς τίνος δ᾽ ἀφιγμένος ; 908 

ΑἸΤΈΔΟΣ, 

ἐκ τῆς Κορίνϑου. τὸ δ᾽ ͵ ς -ν ἀπῆν ὑπο 

ἔπος ουξερῶ τάχ ἂν 
ἥδοιο μέν, πῶς δ᾽ οὐκ ἂν, ἀσχάλλοις δ᾽ ἴσως. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

τί δ᾽ ἔστι, ποίαν δύναμιν ὧδ᾽ ἔχει διπλῆν ; 
ΑΤΤΈΛΟΣ. 

910 τύραννον αὐτὸν οὐπιχώριοι χϑονὸς 

[Υ͂. 906. 
γ. 907. 1 πᾶν νυϊδίθῃ τάχ᾽ 

παρὰ τίνος δ᾽ Π1η4.1 
ἂν ἔτοιι ΒΙΆΠοΚ᾽ 5. οοη͵θοίαγο 

ΜΒ. τάχα, Ὑμΐοῃ 15 ἀθέοπαρα ὈῪ βοπθ υυἱν ἢ ογουβίγαϊ πϑα ᾿ηύουρτο- 
ταὐϊοη8. 

γ. 899. γυνὴ δὲ μήτηρ ἢἤδ ε] 
Τῇ νγοὸ βδρδύϑίθ {π686. νγουαθ ἔΥ ΤΩ 
{Ππ086 ὙΠ 10 ἔΟ]]ονν ὑΠπΠ6Ὺ ἀθβουῦθθ 
{πΠ6 ὑσπι βίδί οὗ Φοοαβδίωβ. Αμᾶ 1 
πᾶν πὸ ἀουύθύ Ραΐ {παῦ βοΡρΒος] 65 
Βϑϑοίθα {πὴ οη ὑπαῦ δοοοπηΐ, 
ὑπῶῦ {Π6ὺ πιὶρηῦ τη ῖκο ἃ ἄθθρϑὺ 
ΡΥ ΘΒΒΙΟΩ ΟἹ ὕπΠ6 τηϊη5. οἵ {Π6 
δι αῖθηοθ. Οἢ {Ππ6 διηἱρστν οὗὨ {115 
γΘΥΒΘ. 566 4850 ὅοῃο]. Ἡ υορ 15 
Ῥ. 889. Μῦυϑαξκ. 

Υ. 904, 5'΄6Β.0].: παντελής" 
Κ τοῦτο πρὸς τὸ γυν ἡ δὲ μήτηρ 
ἥ δὲ τῶν κείνου τέκνων. τοῦτο 
γὰρ τέλειον ἐν γάμῳ. 8.66. 4150 
Τιαϑαῦϊχ: Ζαγν ΘΟ βομίομέθ ἃ. ΡΒΐ- 
Ἰοβοόοριῖο ἄον ἘΠ᾿ 61 θη αὐ θο! θη, 
Ῥοῦδι 

γι 908; 
8. 60Ι, 

αὕτως] 5εο6. Με. 

Υ. 90ὅ. δόμοις τε καὶ πόσει 
τῷ σῷ] 1. 6. θοῦ ὅο γοῦΐ ἔδ- 
ΤΥ δα ἴο Σὺν Βα σΡ ω πα. 
ΤΙΘ Ρδυ 6165 τὲ --- καὶ 876 οἴξθῃ 
5664 ἴῃ πμ6 ϑϑτὴηθ 56η86. δ5. πὸ 
Τιαύϊη αἀἸἸΠΔ --- ὕππι, Π6 ΤΟΥΤΏΘΙ 
γΘ ουνηρ᾽ (0 Π6 σ'Θπιι5, {πῸ0 ἰδ- 
ἴ6Υ 0 ἴπΠ6 βΒρθοΐθβ. 50. ὍΡΟΥΘ 
ΥΒ5, 604: ἡ δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ͵ πόλιν τὲ 
κἀμὲ καὶ! σ᾽ ὁμοῦ στένει. πο 
γ76}} Κηονγῃ ἩοΙλθυο ΘΧΡΥΘΒΒῖοΝ 
Τρῶές τε καὶ Ἑχτωρ τὰᾶὺ Μὲ οχ- 
ΡΙαἰηθα ἴῃ {Ππ0 β81ὴ6 Ὑ8γ. 

Υ. 908,84. Κ'.680].: ἤδοιο μέν" 
διὰ μὲν τὸ εὖ πράσσειν καὶ ἕτέ-". 
ρας ἀρχῆς ἀντιλαβέσϑαι͵ ἡσϑήσε- 
σϑιαί φησιν αὐτὴν, ἀσχάλλειν δὲ 
διὰ τὸ ἀπιέναι Οἰδίπουν ἐπὶ τὰ 
οἰκεῖα. 
10; ΚΟΠΟΙ].: τύραννον 



ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. οΥ 

τῆς ᾿Ισϑμίας στήσουσιν., ὡς ηὐδᾶτ᾽ ἐκεῖ. 940 

ΙΟΚΑΣΤῊΗ. . 

τί δ᾽: οὐχ ὁ πρέσβυς Πόλυβος ἐγκρατὴς ἔτι; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί νιν ϑάνατος ἐν τάφοις ἔχει. 

ΤΟ ΑΙ Σ ΤΉ. 

πῶς εἶπας; ἦ τέϑνηκε Πόλυβος. ὦ γέρον; 

ΑΤΓΤΤΈΛΟΣ. 

91 εἰ μὴ λέγω τἀληϑές. ἀξιῶ ϑανεῖν. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

ὦ πρόςπολ᾽ οὐχὶ δεσπότῃ τάδ᾽ ὡς τάχος ρ40 

μολοῦσα λέξεις; ὦ ϑεὼν μαντεύματα, 
ἵν᾿ ἐστέ᾽ τοῦτον Οἰδίπους πάλαι τρέμων 
τὸν ἄνδρ᾽ ἔφευγε μὴ κτάνοι. καὶ νῦν ὅδε 

920 πρὸς τῆς τύχης ὄλωλεν. οὐδὲ τοῦδ᾽ ὕπο. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ φίλτατον γυναικὸς ᾿Ιοκάστης κάρα, 
τί μ᾽ ἐξεπέμψω δεῦρο τῶνδε δωμάτων; 

.Φ σι Φ 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

ἄκουε τἀνδρὸς τοῦδε, καὶ σκόπει κλύων, 
τὰ σέμν᾽ ἵν᾽ ἥκει τοῦ ϑεοῦ μαντεύματα. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
θ2 οὗτος δὲ τίς ποτ᾽ ἐστί, καὶ τί μοι λέγει; 

Ἂ-..915. Βταποκ δα Ἐσγέαιγας πανο ρ]δοθα ἃ ποίθ οὗ ᾿ἰηπΐουτο- 
σαϊίοη αὐξου ἐστέ. Βαΐ {Π15 15 Ὑδῦπου δὲ οχοϊδηιδίΐοη. ἩΈΕΜ. 

ἃ 

αὐτὸν οὐπιχώριοι" πιϑανῶς ὁ 1 πᾶγο Ροϊηΐοαᾶ οτὖ ἐπ ἀΠἔθγθηθο 
ἄγγελος τὰ ἡδέα πρῶτον ἀπαγγέλ- θούνοοη πρὸς πᾶ ὑπό. Οπ οὐδὲ 
τὰ πρὶν εἰπεῖν τὰ περὶ ϑανάτου. 566 ΜειΠ. 8. 608. ρ. 1294. 

Οὗ, νβ. 929. 10} {Π6 Κ'9Π|01. ἀπ ; 
Ἐν. ἘΠ], 228: ξὴ᾽" πρῶτα γάρ σὴς ἜΤΙ ΟΣ ΔΈΩ παραὶ ἱζῳ ; 

σοι τἀγαϑ'᾽ ἀγγέλλειν ϑέλω. ᾿ 5 480. ΕΠ υα ΒΒ ἘΠ ῸΣ 
Υ. 916. ὅ61ο].: ὦπρόςπολ᾽᾽" 

Δεραπαινίδι κελεύει. γ. 924. τὰ σέμν ̓  βϑροκθϑῃ [Ὸ- 
γ,.918. 5. 910].: ἵν᾽ ἐστέ᾽ ὅπου πῖοο!γ. -- ἕν ἥκει, ΠΙΠΘΥ 

ἐστέ. Οἱ, ΜαύθΠ, 8.. 620. ΠΘΥ 8΄6 ρΌΠ6, ἱ. 6. δύ Πδ5 
Υ͂. 920. πρὸς τῆς τύχης] Οοιπ- Ῥοοοπιθ οὗ ὅπθ οὐδοῖθϑ. 8566 ποίο 

Ῥᾶγθ ποῖβ οὐ ῬὮ1]), 941 58. ψ]ΠθὴΘ. οἡ γ8. 982. 

{ 



ο8 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 
ἐκ τῆς Κορίνϑου, πατέρα τὸν σὸν ἀγγελῶν 955 
ὡς οὐκέτ᾽ ὄντα Πόλυβον. ἀλλ᾽ ὀλωλότα. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ, 

τί φῇς. ξέν᾽ ; αὐτός μοι σὺ σημήνας γενοῦ. 

αν Νγρς πνέον 

εἰ τοῦτο πρῶτον δεῖ μ᾽ ἀπαγγεῖλαι σαφῶς, 
980 εὖ ἴσϑ᾽ ἐκεῖνον ϑανάσιμον βεβηκότα. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

πότερα δόλοισιν, ἢ νόσου ξυναλλαγῇ; ὸ 900 

ΑΓΓΈΛΟ Σ᾿. 

σμικρὰ παλαιὰ σώματ᾽ εὐνάζξει ῥοπή. 

ΟΥ̓ΔΉΓΟΥΣ 
΄ ς ΄ ς 2 2 

νόσοις ὁ τλήμων. ὡς ἔοικεν. ἔφϑιτο. 

ΑΤΤΈΛΔΟΣ. 

καὶ τῷ μακρῷ γε συμμετρούμενος χρόνῳ. 

ΟΤΙΑΤΙΤΟΎΥΎΣ, 
- » » »»Ἤ} 35 βκῇ 

990 φεῦ φεῦ. τί δῆτ᾽ ἄν, ὦ γύναι, σκοποῖτό τις 
δ ᾿" 

τὴν Πυϑόμαντιν ἑστίαν. ἢ τοὺς ἄνω 90 

ΝΥ. 926 5ᾳ. πατέρα -- ὄντα 
ῖ,. 6. ἀγγελῶν, ὡς οὐκ ἔτ᾽ ἔστιν ὃ 
πατήρ σου. Οἷ. Μετ. 8 569, ὅ. 
Ρ. 1134, 

Υ. 928, σημήνας γενοῦ] 80 
Α]. ὅ88: μὴ προδοὺς ἡμᾶς γένῃ. 
ΡΏΠΙ. 112: μὴ σαυτόν 3 ἅμα κἄμ᾽ - 
ὄντα σαυτοῦ πρόφτροπον, χτείνας 
γένῃ. ἴηι τα 1146 (ΞΞ 1116): οὐ σιω- 
πήσας ἔσει; πὲ. 1067: ἀντιδοὺς 
ἔσει. 

Υ.929. 5.91 0].: εἰ τοῦτο πρῶ- 
τον" ἠϑικῶς φησὶν ὁ ἄγγελος, ὡς 
οὐκ ἀπὸ τούτων ϑέλων ἄρξασϑαι, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἡδέων. 

Ὑ. 950. ϑανάσιμον βεβηκό- 
τὰ] ΤΠ ἴ5. ἃ Βοιηθνδῦ Β5ΠΠΉΪΔΥ 
Ἰάΐοτι ἰο οἴχεται Δανὼν ἴῃ ῬΗΙ]. 
414, ἀπᾶ ϑανὼν φροῦδος 1014. 49 
56. ἘΠ. 1105. 76 ΤΉ οοιηρατο ( 
ον αθυήδη ρῃγδθ6 τϊῦ Το ΔὈὉ- 
θΘ θη. ὉΠ ρ]οββθ τἱρΊ ΠΥ οχ- 
ΡΙαἰη5 ϑανάσιμον ὉΓΥ νεκρὸν ὄντα. 

Υ. 9381. νόσου ξυναλλαγῇ] 
Βγ ἢΠ6 οοοαγγ 6 πθ6 οὗ ἃ 415- 
6856. ΟἿ ποῖθ οἡ νϑ8. 84. 

Υ. 982. σμικρὰ --- δοπή] 86- 
πδοδ Ορᾶ. 787: δηλ 56πηϊ- 
1611 1 01115 ΘΧ ον ῦ ΒΟΡΟΥ͂. 
ΒπΡ. ΦΔ0ΟΡ5 ΦΡΡΟΒΙΓΟΙΥ ἀποίθβ 
ΡΙαῦ, ἀθ θρ. ΥΠ|. ν. δδ6. Ε;: ὥς- 
περ σῶμα νοσῶδες μικρᾶς ῥοπῆς 
ἔξωϑεν δεῖται προςλαβέσϑαι πρὸς 
τὸ κάμνειν οἵο. 

Υ. 9838. ὁ τλήμων) ΓΠΉΔΡΡΥ,; 
ὦ, 6. Ώοθ6 ἀρθεῦῃ 1 Ἰδιιόμξ; 

Υ. 984. 5'΄680]1.: τοῦτο ὁ ἄγγε- 
λός φησιν, ὡς παραμυϑούμενος, 
ὅτι απραέων ,“ἀπέϑανε, καὶ οὐ 
δεῖ ἐν αὐτῷ ἀπολοφύρεσϑ'αι. ἴι6 
ἄϊθ Θομ ου Δ]. το {Π6 Ἰοηρ' ἔϊπη0 
ὑπωῦ π 85 1Π1ν64}), 1η. Ῥ]ϑ 1 ἔθ ητμ8, 
ἢ86 ἀϊ]6α οὗ οἹαᾶ δρ8. 

Υ. 986. τὴν Πυϑιόμ. ἑστίαν] 
ῖ. 6. στὴν μαντικὴν Πυϑοῦς ἑστίαν. 



ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 99 

κλάξοντας ὄρνις. ὧν ὑφηγητῶν ἐγὼ 
- ω , Ἁ 2 , ς Ἁ Ἁ 

κτανεῖν ἔμελλον πατέρα τὸν ἐμὸν; ὁ δὲ ϑανὼν 

κεύϑει κάτω δὴ γῆς ἐγὼ δ᾽ ὅδ᾽ ἐνθάδε 
940 

κατέφϑιϑ'᾽ 

Ἂ " -“ ᾿ 2 » , 

ἄψαυστος ἔγχους., εἴ τι μὴ τὠμῷ πόϑῳ 
ποτε ΨῈ 2. ἢ ᾿ πον ᾿ - 
οὕτω δ᾽ ἂν ϑανὼν εἴη ξ ἐμοῦ. 970 

τὰ δ᾽ οὖν παρόντα συλλαβὼν ϑεσπίσματα 
κεῖται παρ᾽ “ἭἯιδῃ Πόλυβος ἄξι᾽ οὐδενός. 

ΙΟΚΑΣΤΉΗ. 

οὔκουν ἐγώ τοι ταῦτα προὔλεγον πάλαι; 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

94 ηὔδας" ἐγὼ δὲ τῷ φόβῳ παρηγόμην. 
ΟΝ ΣΤ 

μὴ νῦν ἔτ᾽ αὐτῶν μηδὲν ἐς ϑυμὸν βάλης. 97 

ΟΥ̓ΔΤΙΓΟΥΣ. 

καὶ πῶς τὸ μητρὸς λέκτρον οὐκ ὀκνεῖν μὲ δεῖ; 
ΙΟΚΑΣΤΗ. 

Ἀ᾿ » 
τί δ᾽ ἂν φοβοῖτ᾽ ἄνϑρωπος, Ω ᾧ τὰ τῆς τύχης 
κρατεῖ. πρόνοια δ᾽ ἔστιν οὐδενὸς σαφής; 

γι 938. 
1Ππ6 ρορὺβ οὔξου 1πη6 γϑὺν μέλλειν. 

50: ΠΝ Ι Τα; 

μτενδῖν. Τῖπ α. Ὁπ6 ἐπίατο Ὀθίηρ ἀϑιια]]γ οι] ουοα Ὀγ 

Γ' ομἱξ δή, ὙΠ θποθ Ὠϊηοτῇ βαρροβϑίβ ὑπδὲ 
κατωϑ'εν Τηδ Ἢ ΠΝ οογγϑοῦ γϑϑάϊηρ,. 

[Υ. 941. 

Υ. 9381. ὧν ὑφηγητῶν] 1. 6. 
ὄντων. Οὗ. Μείθῃ. 8 δθ8. ποῖ. 
ποϑὺ ατΥ. αὐ. 8 107 --- 109. ποία 8, 
δα 8 131. ποίβ 1. 
Υ. 989. Κ'6}0].: κεύθει" 

τοῦ κεύϑεται, κρύπτεται. 
Μαῦθ. 8 490, 4. Α 

Υ. 940. ἄψαυστος ἔγχους] 
ὕ864 εοἰξνοιγ, οἷ. Μεαῦθἢ. 8 844. 
Ρ. θὅ8. --- ΕἿΣ {πῸ, [Ο]]οντῖπρ᾽ ε ἴ 
τι μὴ 5868 ἰδ4. 8. 617, ο. -- τῷ 
ἑμῷ πόϑο, ἀοδίδονϊο τὰ οἱ. Οὗ, 
14. 8 400, 

Υ͂. 942. ἜΟΡΕΡΕ Βοοτΐπρ' 
ΤΑΥ͂ ὙΥ10}} Πῖτη. 80 συλλαβὼν 
ἀράς Ορᾶ. Ο. 1884. ΡΙη]οοί. δ1: 
ἔχπλει σεαυτὸν συλλαβών. ἄξια 
οὐδενὸς Βἰρηϊῆοβ 580 ὑπαὶ ὑΠῸΥῪ 
Πεδν 8 θθοομΘ γἃ}π616 858. 

γ.9417. τὸ μητρὸς λέκτρον] 
Τὴ {Π6 ϑϑτηρ 561η88 γ8. 90]. τὰ μη- 

9 ᾿ 
ἀντὶ 
Ξ66 

οὐκ ὀκνεῖν λέχος μὲ δεῖ; Ὠϊπᾶ.] 

τρὸς νυμφεύματα. Οπ καὶ πῶς 1 
αν ὑγθεϊθα δὲ γϑ. 990. 

Ὗ. 948 5ᾳ. ᾧ τὰ τῆς τύχης 
κρατεῖ] Βταηοῖκ τρΆυν τϑη- 
ἀοΥθ: βίη οο ἔογψαπηθ γὰ]65 2}} 
ἅτ τὰ ἃ ἢ ἃ ἔξ δΊΥ 5 ν ΘΟ Ρ νη;  Πτι- 
γα, ΤΥ, 62: τὸ δὲ ἀστάϑμητον 
τοῦ μέλλοντος ὡς ἐπιπλεῖστον Ἀρα- 
τεῖ. ΒῸν 1Ὁ 5θ6θη5 ανἱάθηῦ ἔγομ 
σὺ δὲ ἴῃ {π6 Ῥορὶπηΐπρ' οὗ ν. 951 
ὑπῶὺ ὑπ γϑίθυθμοθ 15 πού ἰο Οοαϊ- 
ΡΒ ΔΙΟΠΘ, 85 ὕπη6 οι αϑῦ 5π0Ρ- 
Ῥοβϑοϑ, θαῦ ἴἤο ὑμθ ψΠο]6 Ππαμδῃ 
Υδ66. 

γ.949. πρόνοια] Κπον]οᾶρο 
οἵ ἔαθατθ Θονϑη δ. ὅὃο τᾶς πα- 
λαιφάτου προνοίας ΤΥδοῖι. 828. 
Μυβαξ. ΒιπΟΚ οοτηρᾶνγοβ Ρ᾿πά. 
ΟἸγρΡ. ΧΙ, 10: σύμβολον δ᾽ οὔπω 
τις ἐπιχϑονίων πιστὸν ἀμφὶ προά- 
ξιος ἐσσομένας εὕρεν ϑεόϑεν. 

γάς ": 
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ΟΡ0 εἰκῇ κράτιστον ξῆν. ὅπως δύναιτό τις. η 50 ο 
σὺ δ᾽ ἐς τὰ μητρὸς μὴ φοβοῦ νυμφεύματα. 
πολλοὶ γὰρ ἤδη κἀν ὀνείρασιν βροτῶν 
μητρὶ ξυνευναάσϑησαν. ἀλλὰ ταῦϑ'᾽ ὅτῳ 

παρ᾽ οὐδέν ἐστι ῥᾷστα τὸν βίον φέρει. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ.: 
θδῦ καλῶς ἅπαντα ταῦτ᾽ ἂν ἐξείρητό σοι, 

εἰ μὴ ᾿κύρει ξῶσ᾽ ἡ τεκοῦσα᾽ νῦν δ᾽ ἐπεὶ 
ξῇ. πᾶσ᾽ ἀνάγκη, κε καλῶς λέγεις, ὀκνεῖν. 

ΙΟΚΑΣΤΉ. 

καὶ μὴν μέγας γ᾽ ὀφϑαλμὸς οἵ πατρὸς τάφοι. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ, 

μέγας 5 ξυνίημ᾽ ᾿ ἀλλὰ τῆς ξώσης φόβος. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

960 ποίας δὲ καὶ γυναικὸς ἐχφοβεῖσϑ'᾽ ὕπερ; 

ΘΟἸΥΔΙΊΙΟΥΣ 

Μερόπης, γεραιέ, Πόλυβος ἧς κει μέτα. 990 

ΑΤΤΈΛΔΛΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνης ὑμὴν ἐς φόβον φέρον ; 

ΟΥΔΥΠΤΌΥΣ, 

ϑεήλατον μάντευμα δεινὸν. ὦ ξένε. 

[Υ. 9683, ξυνηυνάσϑησαν. Ἠϊηᾷ.7} 

γ.900. ε ἐκῆ] 61. ὡς ἔτυχε᾽ ἁπλῶς 
ἡ. καὶ ἀφροντίστως, καὶ μὴ πρὸς μᾳν»- 

τείας ὁρῶντα. ΕῸΥ {Π6 ορίαγο 
δυναιτο 560 ΜατΈΝ. 8 028. πού. 

γ.9ῦ1. ἐςτὰ μητρὸς οί, ΒῸΣ 
Π6 ἴοτοθ οὗ πη6 ρυθροϑιθοῃ ἔς 8566 
Μαύψ. ὃ ὅγ8, ο. 

Υ. 9582 5α. 30 Η]ρρΡίδ5 (Η ϑγοᾶοί. 
ΥἹΙ, 1917): ἐδόκεε τῇ μητρὶ τῇ ἑωυ- 
τοῦ συνευνηϑῆναι, ἃηα “8]. ὅδ6- 
580 (ϑποϑίοῃ. ὁ. 7). ὅ66 δ]50 ΟἿθθυο 
46 2 2᾽ν. 1,. 29. 

Υ. 9ῦΌ4. παρ᾽ οὐδὲν ,. ἐστι] 
506 Αμΐ, 84: καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγειν 
οὐχ ὡς παρ᾽ οὐδέν. ἘΠ. 1827: πό- 
τερα παρ οὐδὲν τοῦ βίου κήδεσϑ᾽ 
ἔτι; ΟΥΠοΥ ΘΧαΠΊρΡ]05 ἅτὸ σίνθη ὈῪ 
ΒΙοΙΙ 1614 Αθβοῃ. Δρ, ρ]οββ, 221, 

Υ. 901. πᾶσ᾽ ἀν ἀγπκη] 866 1γ 
ποίθ οἡ Δηῃηΐρ,, 770. 
ΕΥ̓͂, οὕῦδ, ὀφϑαλμὸς}] Πὶραὶ 
1, 6. ὁοιηξογί, 8110 δ 10}, 8.8 
ἴῃ Επτ. Απᾶν. 407. ΕκΡ. 8568 180 
ΒΊοπι ἢ. ΑΘ}. Ῥϑυβ. ρΊ]οββ. 178. 

Υ. 9. τῆς ξώσης φόβος] 
ἱ, 6, ἡ ζῶσα φοβεὶ μξ. 

Υ. 9600. ποίας -- ὕπερ) Οπ 
ποῖος καὶ 866 ηοΐθ οὐ Απῦ. 700. 

Υ. 961. ἧς ᾧκει μέτα] Θὴῃ 
{π|5. ἐγδηβροϑδίθίοι οὐ {π6 ρτϑροβί- 
{οη 5866 γν5. 960, «ηᾶ {πὸ ΘΧΘΙΠΡΙ65 
αποίοα αὐ ΤΎΔΟΙΝ. 90 56. 

Υ. 962. τέ δ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνης] 
ὅ80 ΜΦΌΗΙΝ. 8 817. ΕῸΓ {86 ΡὮγα86 
ὑμὶν ἐς φόβον φέρον 566 ποΐο ὁη 
Υ. κ498. 

980 

χὰ 
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ΑΤΤΙΊΈΛΟΣ. 
Ι ἦ ῥητόν, ἢ οὐ ϑεμιστὸν ἄλλον εἰδέναι; 

' ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
[ οθῦ μάλιστά γ᾽ εἶπε γάρ μὲ “οξίας ποτὲ 
Ε χρῆναι μιγῆναι μητρὶ τἡμαυτοῦ, τό τε ορῦ 

πατρῷον αἷμα χερσὶ ταῖς ἐμαῖς ἑλεῖν. 
ὧν οὕνεχ᾽ ἡ Κόρινϑος ἐξ ἐμοῦ πάλαι 
μακρὰν ἀπῳκεῖτ᾽ " εὐτυχῶς μέν. ἀλλ᾽ ὅμως 

οτ0 τὰ τῶν τεκόντων ὕμμαϑ' ἥδιστον βλέπειν. 
ΑΤΤΈΛΟΣ. 

ἦ γὰρ τάδ᾽ ὀκνῶν κεῖϑεν ἦσϑ'᾽ ἀπόπτολις : 1000 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

πατρός τὲ χρήξων μὴ φονεὺς εἶναι, γέρον. 
ΑΤΤΈΛΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ἐγὼ οὐχὶ τοῦδε τοῦ φόβου σ᾽. ἄναξ. 
ἐπείπερ εὔνους ἦλθον, ἐξελυσάμην ; 

ΟΥΔΙΠΟΥΣ,; 

οΤῦ χαὶ μὴν χάριν γ᾽ ἂν ἀξίαν λάβοις ἐμοῦ. 
ΑΤΤΈΛΟΣ. 

καὶ μὴν μάλιστα τοῦτ᾽ ἀφικόμην, ὅπως. 100ὅ 
"σοῦ πρὸς δόμους ἐλθόντος. εὖ πράξαιμί τι. 

Ὑ. 904. 1 πᾶνθ υυϊδύϑθη ϑεμιστὸν δὖ {π6 ϑιρρδβύϊοη οἵ ἬὝΓΕΕ 
501. ΜΕ. μανγθ ΟΥ̓ ἃ ΘΟΠΊΠΊΟΙ ΘΙΤΟΥ͂, ϑεμιτόν. ΒτγαμοκΚ [πᾷ Ὁ 1η4.]} 
ἢ οὐχὶ ϑεμιτόν. Οπ {ΠπῸ ἔογμι ϑ'εμιστὸς 566 ποίβ οὐ ΤΎΘΟΙΝ. 800. 

Υ. 961. πατρῷον αἷμα -- Υ̓͂ 914. ,ἐξελυσάμην] Αὔου τέ 
ἑλεῦνΊ Ἠθδ 15 ΡΟΘΟΘΑΠν 5814 ἐο πᾶ τί οὖν {π6 δουϊϑὺ 15 οὐΐϑῃ τιβϑᾶ 
ὑοῖκο ὉπΠ6 Ὀ]οοα οὗ Π15 ἔφ Υ ἴῸγ Π6 Ῥγθϑθηδ, Οἢ. ὙΠῸ τιθϑρὉ 
Υἱῦ Π15 Οὐ Π8ϑη4α 85 ̓ Ἰηβίθεα οὗ 566 Η δἱπᾶ. οἡ Ρ]αΐ. Ῥχοίερ 460. 
ἴο 518. Πὶ15 ἔῃ θΥ; ἘπῈ. Οομρ. Μδύθμ. 8 ὅ08. ἀπ 

Υ. 908 58ᾳβ. ἡ Κόρινϑος ἐξ οβὺ 8 110 ποίε 4. 
ἐμοῦ -- μακρὰν ἀπ.] ΤΙ νοῦ Υ͂, 916. 561)0].: τοῦτο᾽ διὰ 

Ὦ ἀποικεῖσϑ'αι 15 ἀϑοᾷ ἴῃ ἣν ῬΥΘρηδη τοῦτο. ὅ66 ΤΥ ῃοΐθ οἡ νυ. 29. Ὰ 
Β6η86, 5Ιρη 1 γίηρ θούῃ {πὸ δούϊοῃ ὅ0 4150. ΡΙΔοῖο, Ῥτοίδρ'. Ρ. 810: 
οἵ Ἰοανίηρ ἃ ΡΪδοθ, δπᾷᾶ βϑϑκίηρ ἀλλ᾽ αὐτὰ ταῦτα καὶ νῦν ἥκω 

Ξ ΠΟΥ οΥ γϑϑίάθηοθ. ΤῈ6 586η86 18 παρὰ σέ. 
πουθίοσθ: ΕΟ π15 Υθϑβοὴ 1 977. 5 680]:: πρὸς δόμους" ἀ 
ΟΥΙΘΡΙΥ αὐαἰζίοα ΟουΥνϊΐπῃ, εἰς Κόρινϑον. --- σοῦ --- ἐλϑόντος, 
δα Βοῦρηῦ ἃ ἔδΥ- ἀϊδύα πὶ "8. ὙΠδη χοῦ Πα ΘΟΙΠΗΘ. 
διξαςίοη. ΟὔΒθυνο 8150 ἐξ ἐμοῦ, 1014. εὖ πράξαιμί τι} 80 
ἴον ὙΠ16} ὁη6 σψοῦἹά πᾶν θχ- Αὐἱβύορ]. ῬῚ. 841: χρηστὸν ἘῈ 
ρϑοίοα ὑπ᾽ ἐμοῦ. Οἵ, Ποδὺ 8 112, πράττων. Ῥὰχ 21: εἰ δ᾽ αὖ τι 
8, Ὁ. πράξαιντ᾽ ἀγαϑόν. ἘΠιτ, το. Ἐὶ, 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ, 

ἀλλ᾽ οὔποτ᾽ εἶμι τοῖς φυτεύυσασίν γ᾽ ὁμοῦ. 

ΑἸΡΈΛΟΣ. 
ὦ παῖ. καλῶς εἶ δῆλος οὐκ εἰδὼς τί δρᾷς. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. ᾿ 
980 πῶς. ὦ γεραιέ; πρὸς ϑεῶν, δίδασκέ με. 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 

εἰ τῶνδε φεύγεις οὕνεκ᾽ εἰς οἴκους μολεῖν. 1010 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ταρβῶν γε. μή μοι Φοῖβος ἐξέλϑῃ σαφής. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ἡ μὴ μίασμα τῶν φυτευσάντων λάβῃς; 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

τοῦτ᾽ αὐτό, πρέσβυ, τοῦτό μ᾽ εἰςαεὶ φοβεῖ. 

ΑΓΤΈΛΟΣ. 
οδῦ ἄρ᾽ οἶσϑα δῆτα πρὸς δέκης οὐδὲν τρέμων ; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

πῶς δ᾽ οὐχί, παῖς γ᾽ εἰ τῶνδε γεννητῶν ἔφυν; 101 

720: προσδόκα ὃδὲ δρῶν κακῶς 
κακὸν τι πράξειν. Ιη 811 {π|686 
ΘΧΘΠΊΡ]65, ἃ Πα ἴῃ ΠΠΠΠΘΤΟΙΙ8 Οὔ ΘΥΒ 

ἡ πράττειν 15 πϑθᾷ ἴῃ [10 5θη86 οἵ 
πάσχειν. ΒΕ. ΤΠ6 Οχίογα 64. ἴη- 
ὑουρτθίβ τἰραῦγ: αὖ ἃ ὕ6 Ῥ6η86- 
ΤΟΙ͂Σ Δ]1αυ1 ΘΟ ΒΘΑΌΘΙΘΓΙ. 
5866 ΤΎϑοιη. 191. Μυβᾶξ. 

Υ. 9718. τοῖς φυτεύσασιν ᾧ 
ἐΠΠΠϊ5 τητιϑὺ θ6 ππᾶογυβίοοα οἵ 1Π6 
τοῦ ΠΥ Δ]ΙΟπΘ. ὅ66 ποΐθ οἢ ν5. 8064, 

Υ. 919. καλῶς] Α14 6. ρῥτοῦ- 
515. δὅ0. ΠΡ ν Υ αἴ, 5:νὰ 
Οὐδ. 1, Ρ. 161. οοιηρδιϊηρ Τ60- 
οὐ , ΠῚ, 81: τὸ καλὸν πεφιλαμένε 
ὙΠΘΥΘ 56Π01.: τὸ καλόν’ ἀντ 
τοῦ λίαν. ΟἿ, 1Ὁ014ἃ. Υ. ρΡ. ὅ8. δά 
ου ΕΠπν. Ηθτο. Ε..1019. Ἡ᾿ο άοττβ 
510. ΧΠῚ, 108: ὅσα μὴ καλῶς 
ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἐδόκει διεφϑ'άρϑαι. 
14, ΧΥΤΙῚ, 9: μήπω καλῶς ἐγνω- 
σμένης τῆς λεξάνδρου τελευτῆς. 
Οπμδνίθομ ρΡ. 1δ0, 232: πρὶν κα- 
λῶς τὴν ναῦν καταχϑῆναι. Π)οΥ- 

Ψ1Π. Ρ. 691: “οἴππῖπο, τελείως." 
ΘΟΗΖΕΈΞΒ. 

γ. 981. τῶνδε οὔνεν᾽] Οπθ 
τηῖϊσηῦ οχρθοῦ [Π6 Β᾽ΠρΊ 81 ΠΌΤΆΡΘΥ. 
Βαυῦ 566 ποΐθ οῃ ῬὨ1]). 1826 5ᾳ. 

γ.982. μή μοι Φοῖβος ἐξέλ- 
ἅῃ σαφής] ΡΒὸν σαφὴς οἵ, Οϑᾶ. 
Ο; 628: εζ Ζεὺς ἔτι Ζεὺς χὠ" ιὸς 
οἶβος σαφής. 1014. 1792: ὅσῳπερ 
τ σαφεστέρων κλύω Φοίβου τε 
καὐτοῦ Ζηνός. δθονθ, ν5. 890 (888): 
ποῦ σὺ μάντις εἶ σαφής; Ἐον {πὸ αὶ 
Ρθταθθ σαφῆ ἐξελϑεῖν ΘΟΙΠΡΔΥΘ 
Υ5. 1182 (1161): τὰ πάντ᾽ ἂν ἐξής- 
κοι σαφῆ, 1084 (1066): οὐκ ἂν 
ἐξέλϑοιμ᾽ ἔτι. ποτ᾽ ἄλλος. 988 
(924): τὰ “σέμν᾽ ἵν᾽ ἥκει οἴο, 1819 
(1486): ἀλλὰ ϑεοῖς γ᾽ ἔχϑιστος 
ἥκω. ΕΟ ἔπ86886 ραϑθαροθ Ὑ6 
ἸΘῪ ΘΕΒΙΪΥ ᾿ΙΘΔΥΏ ἴῃ ὙΠδῦ 5Θη80 
ἡλᾶγον 5 ἴο ΡῈ πηδονρίοοα ἴῃ νϑ8. 
ἴ5τὸ (1826). 

Μ᾽, 98ῦ. Β6101.: ἀρ᾽ οἶσϑα, ὅτι 
ἀδίκως εὐλαβῇ; Οπ {π0 ΡΠ γδβ8θ 

ἔ ΕΝ ἌΡ ΡΎ ΤΟΝ » 

ως νὼ ὍΝ 
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ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ὁϑούνεκ᾽ ἦν σοι Πόλυβος οὐδὲν ἐν γένει. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

πῶς εἶπας; οὐ γὰρ Πόλυβος ἐξέφυσέ με; 

᾿ ΑΡΤΈΛΟΣ. 
οὐ μᾶλλον οὐδὲν τοῦδε τἀνδρός. ἀλλ᾽ ἴσον. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
900 χαὶ πῶς ὁ φύσας ἐξ ἴσου τῷ μηδενί; 

ΑΓΙΓΈΛΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὔ σ᾽ ἐγείνατ᾽ οὔτ᾽ ἐκεῖνος οὔτ᾽ ἐγώ. 1020 

ΠΡ ΣΤ Εν 

ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ δὴ παῖδά μ᾽ ὠνομάξετο ; 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 

δῶρόν ποτ᾽, ἴσϑι. τῶν ἐμῶν χειρῶν λαβών. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

καϑ᾽ ὧδ᾽ ἀπ᾽ ἄλλης χειρὸς ἔστερξεν μέγα; 

πρὸς δίκης, 5ιρυγίηρ ἢ γθῶ- Ο. 78, 1172. 1489. ΤΎΔΟΙ. 187. 
50}, 580 ΜΦΌΗ. ὃ ὅ00, α. 

Ν,, 981. ὁθούνεκ᾽ ἦν͵ σον -- 
οὐδὲν ἐν γένει) ἱ. 8. ὅτι Πό- 
λυβος οὐδέν σοι (.. 6. σοι οὖ") 
ἐγγενὴς, ον συγγενὴς ἦν. 80 Ὀ6]ονν 

ΠΥ. 1480 (1896), Ὑγ76 αν τοῖς ἕν 
γένει ἴον τοῖς ἐγγενέσιν,. αηα ἘΠ. 
1124: ἐν δυςμενείᾳ γ οὖσα. Ἠο- 
ΠΟ ΒΌΠ]. Ὁ: ἘπαοΥρ. Ῥ. 1100, 22; οὐ 
γάρ ἐστιν ἐν γένει σοι ἡ ̓ἄνϑρω- 
πος. Οἵ, Ρ. 1101, 12. 

Υ. 989. οὐ μᾶλλον -- ἴσον] 
ΝΟ ΟΥ8 ὑμπϑη ὑπ 18 πλϑ, ἷἱ. 8. 
ὉΠ 8 1, Βαΐύ ἴῃ ππ ΘΒ Θ Τὴ 6 ΠΤ δ ἢ - 
ὮΘΥ. 

γ. 990. καὶ πῶς] Καὶ 15. οἴξθῃ 
5864 ἴῃ ᾿ηὐθυσορδίϊοηϑβ τὶ {Π6 
αανουρδ πῶς διὰ ποῦ δῃᾶ {π6 ἴη- 
ἰουγοροῦννο ῬΥΟΠΟΌη τίς 8.5. Μ061] ἃ 85 
ὙΠ οὗμου σουβ, ποῦ 50 τη} 
γι {π6 ἤογοθ οἵ δ᾽ ὁοραϊθ, 85 ἴο 
σῖνθ ρυθδῦθυ ΘΙΏΡΠΔΒ1Β ἴο 16 4165- 
ὑϊοη. 50 καὶ τίς ΕἸ, 888: οἴμοι 
τάλαινα, καὶ τένος βροτῶν λόγον 
τόνδ᾽ εὐδἀκούσασ᾽ ὧδε. πιστεύεις 
ἄγαν; τριᾷ. 386. ἀθογθ ν. 684. 

. ηϑῦ.. 1488, Απὸ. 48. 1118. Οσα. 

1140; καὶ ποὺ ἀῇογϑ ν. 732. Οδα. 
Ο. 296, ΤΎΘΔΟΙ, 68; καὶ πῶς Δ΄οΥΘ 
γ. 1019. Α. 580. ΕἸ, 1189, Οοᾶ, 
Ο. 6006. ΤΎΔΟΙΝ. 1210. ῬὨΙΠοοί, 1247. 

1014. 5. 0].: τῷ μηδὲν ἔ" τῷ 
ἡλλοτριωμένῳ καὶ μὴ͵ οἰκείῳ. ἔτι 
γὰρ Πολύβου νομέξει ἑαυτόν. ΤΠΘ 
οχδοῦ τῃϑϑηΐηρ' 15 ἀοπθύ ἃ]. Εν 10 
ΤΏ 6 οἰὔπου: ΠΟΥ οδ Π6 ὙΠῸ 
θοροῦ π|θ ΒΘ π8 5810 ἃ8 ΠΟΡοάγ, 
1. 6. 06 ΟΠ6 τητι9ὺ αν Ρ6- 
σοῦύθθῃη 16, ΟΥ̓ 1ὖ ΠΙΔῪ ΤΙΏΘΘῺ, ἢ ΟὟ 
οδ ἢ6, μο θοροῦ 8 6 8 
ΒΘΙΩΘ δἃ5 π6 ψΧὲπο αϊα πού. ΤὴΘ 
ΤΏΘΘΒΘΗΡῸΡ 58 Υ 5 ὑμποῦ ῬΟΙΥΌῸΒ. νγἃ5 
ποῦ ὑπ {δύμπου οὗ Ὁθαϊραβ, οὔποὺβ 
βΒοϊα ὑπαῦ μΠ6 γγϑϑ8. Π6 Ἰαύδου ἴη- 
τουρυθυύδ θη 15. Π6 Ἰη016 ῬΓΟΡΘΌ]6 
ΘΠ οοηδοηθηῦ 0} {πὸ ὈΟ]16Γ οἵ 
Οοαϊριβ, ὑμποῦ π6 νγὰβ ὕπ6 βοὴ οὗ 
ῬΟΙΥΡα5. Α 5ΠΉ1|ᾺῪ ΘΧΡΥΘΒΒΙο. Οὐ- 
ΘῸΥΒ ν. 840 (818): οὐ γὰρ γένοιτ᾽ 
ἂν εἷς γε τοῖς πολλοῖς ἴσος. 

Υ. 992. παῖδα μ᾽ ὠνομά- 
ξετο)] ὅθ86 Μοῦ. 8 492, Ρ. 

Υγ. 994.«ἁ.ὄ ἀπ᾽ ἄλλης χειρός] 
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ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ο0ῦ ἡ γὰρ πρὶν αὐτὸν ἐξέπεισ᾽ ἀπαιδία. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

σὺ δ᾽ ἐμπολήσας ἢ τυχών μ᾽ αὐτῷ δίδως; 102 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

εὐρὼν ναπαίαις ἐν Κυϑαιρῶνος πτυχαῖς. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
ὡὁδοιπόρεις δὲ πρὸς τί τούςδε τοὺς τόπους ; 

ἈΓΓΈΕΈΛΟΣ. 

ἐνταῦϑ'᾽ ὀρείοις ποιμνίοις ἐπεστάτουν. 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ. 

1000 ποιμὴν γὰρ ἦσϑα κἀπὶ ϑητείᾳ πλάνης; 

ΑΤΤΈΕΛΔΟΣ. 

σοῦ δ᾽, ὦ τέχνον, σωτήρ γε τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ. 1080 

ΟἸΑΙΤΤΓΟΌΣ,. 

τί δ᾽ ἄλγος ἴσχοντ᾽ ἐν κακοῖς μὲ λαμβάνεις ; 

Υ. 996. 
Ἴ 1001. 

σοῦ 

τυχών ἰΒ ΒΟΥ Θ᾽ 5 Θομηϊθοίαχο, 
Ι πᾶνϑ γοβίογοα σοῦ ὃ 

Μϑ55. τεχών. 
ἔγοη Γ. Τῃο οἴμποσ Μϑ3. 

ν. 002. Νο οομμηηθηξδίοῦ Πὰ5 ΒΠπουΐο ποϑιϊαϊθα αὖ {π15 νϑυβο. 
Βα {πῸ ὑδαίοϊορῪ ἴῃ {π0 ννοτᾶβ τέ ἄλγος ἴσχοντα 
ΤΟΙ]ΘΥΘ 16 πα οοι]ᾶ ὩΘυοΥ μῶν θΘΘὴ τυιθῦθη ὈΥ ΟΡΠΟΟΪ 65. 
Οη6 οὗ π6 ΡῬορύὺ ΜΒ, 1), Πὸὰβ καιροῖς ἴου κακοῖς. 

ἐν κακοῖς ἰ5 ἴῃ- 
Βοϑῖαθ5, 

Ἡδησοο 1 Ππαγνθ 
η0 ἀοιθὺ Ῥαύὺ ἐπῶΐ ἰπϑίθδα οἵ κακοῖς ψ 5πο]Δ το καλοῖς ΟΥ̓ 
καλῶ, 50 ὑπδῦ ἐν καλῷ τηᾶν ΒΙσ ΠΥ ΟΡΡΟΣΥ ἴπ ἢ 6]. 50 Ε], 884: νῦν 
γὰρ ἐν καλῷ φρονεῖν. ὅ6}|0].: νῦν εὔκαιρον ἐστι καλῶς φρονῆσαι. 

ὅθ ΟΥ̓ΠΘΥ ΘΧΔΙΉΡΙΟΒ αὖ ῬμΙοοῦ, 1152, 

εἰ ΒΌΡΡΙΥ λαβών, ὙΠ ΐο} οοοανΒ. ἴῃ 
1Π6 Ῥγθοθάϊηρ' ὙΘΥΒ6. 

Υ. 996. ἢ τυχών] ΤῊ15 15 πιβϑᾶ 
ἃ θη ἴῃ Π|0 58 118 56η86 οὗ Βὼρ- 
ΡΘπΐηρ' γ85. 1089 (1010): "ἢ γὰρ 
παρ᾽, ἄλλου μ᾽ ἔλαβες, οὐδ᾽ αὐτὸς 
τυχών; 
Υ, 998, ὡδοιπόρεις--τοῦὺς δε 

τοὺς τόπους] Οἱ {πὸ γϑὺ ὅδοι- 
πορεῖν Ἰοϊηοα 1 ἃ 51Π|016 δὸ- 
οαϑεύγο 566 πούθ οἡ ΡΠ]. 144 564. 
δα Μοαύθη. 8 409, 4. 

γ. 1000. Κ᾽ 68η.0].: κἀπὶ ϑητείᾳ 
πλάνης" μίσϑιος καὶ ἐπὶ μισϑῷ 
πλάνης. ἔστι δὲ ἀρσενικόν. 

Ὑ. 1001. σοῦ δ᾽, . ὦ τέκνον, 

ϑίθ] Δὴ ὩρΡυορυϊαῦθ ΥΘΡΙΥ ἰο {ΠῸ 
αποϑύϊοθ ρὰῦ ὈγΥ ΟραϊραθΒ. ΕῸΣ 
ὙΠ0η Οραϊριιθ πὰθ πομαογρᾶ δύ 
ὑΠ6 ΤΟΥΠΊΘΥ ΠΌΠ0]6 Θοπαϊ οι οὗ 
Π6 Ἰη 556 ηΡ 6 Υ, Π6 δα τηϊὺ5 ὑπ {πα ἢ 
οὗ {ΠπΠ6 γϑηΊς, δα αὖ {Π6 5 1η6 
ὑ1πη6, 1 ΟΥ̓ΔΘΥ ἴ0 5Π0.γΥ {πῶῦ Π6 15 
οὗ βοῆηθ πηρογύδπορ, δἀα5 ὑπαῦ Π6 
Ὑγῶ8 ὕΠ6 Τηθ8 18 οὗἉἨ βανίηρ' ΟΘαρτι8, 
δι Τῆδ ὈΟΥῚ ἴῃ π6 Βὶρῃοϑὺ βύδίοη 
ἴῃ 1106. ΘΙΝΡΟΒΕ. 
Ν. 1002. 5. 60].: εἰπόντος τοῦ 

γέροντος, ὅτι σωτήρ σοι γέγονα, 
ὅπερ κοινὸν ἐπὶ πάντων ἐχτεϑ'ειμέ- 
νῶν, ἀναπυνϑάνεται ὁ Οἰδίπους 
ὅτι ἐν ποίῳ ἄρα κακῷ ὄντα κατὰ. 
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ΑΤΤΈΛΔΛΟΣ. 

ποδῶν ἂν ἄρϑρα μαρτυρήσειεν τὰ σά. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ, 

οἴμοι. τί τοῦτ᾽ ἀρχαῖον ἐννέπεις κακόν; 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

100 λύω σ᾽ ἔχοντα διατόρους ποδοῖν ἀκμάς. 
ΟΥΔΎΤΓΟ ΕΙΣ, 

δεινόν γ᾽ ὄνειδος σπαργάνων ἀνειλόμην. 108ὅ 
ΑΤΤΈΛΟΣ,. 

ὥςτ᾽ ὠνομάσϑης ἐκ τύχης ταύτης ὃς εἶ. 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ πρὸς ϑεῶν,. πρὸς μητρὸς ἢ πατρός. φράσον. 
ΑΓΤΈΛΟΣ.. 

οὐκ οἶδ᾽ ὁ δοὺς δὲ ταῦτ᾽ ἐμοῦ λῷον φρονεῖ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

1010 ἦ γὰρ παρ᾽ ἄλλου μ᾽ ἔλαβες, οὐδ᾽ αὐτὸς τυχῶν; 
ΑΤΤΈΛΟΣ.:. ᾿ 

οὔκ, ἀλλὰ ποιμὴν ἄλλος ἐκδίδωσί μοι. 1040 

τὴν ἔχϑεσιν, ἵνα͵ “ἐκεῖνος εἴπῃ τὸ Ἑγποϑεΐ ΟἿαν. Οἷο. οὔϑοινϑβι 
περὶ τῶν ποδῶν, ὅπερ ἐπιγινώσκει 
ἡ Ἰοκάστη. Βυΐ 5660 ὅπ οὐ 68] 
ποῖθ.. 

Υ. 1006. λύω σ᾽ ἔχοντα -- 
ἀκμάς] ΤῊ ροοῦ Πᾶ5 Πού δᾶορ- 
ἰ64 {π6 ἔΠ|6Υ Θχρυθϑϑίου ᾿πϑύθϑα 
οὗ ὑπ6 τοῦ ᾿νοῦ ἃ ηα τιϑ8] ΟΠ6: 
λύω σὲ διάτορον τὰ τοῖν ποδοῖν 
ἄρϑρα. 
ΤῊΝ 1006. δεινόν γ᾽ -- ἀνει- 

λόμην] ΤῊ ογϑραμᾶϊα (ἰο- 
ἐμὰ δὴ ὙΠΪΙΘΙΩ 1 Ππᾶνο᾽ τϑορθῖνϑα 
ΔΥ͂Θ ἃ οὔ 58 οργοδῦ αἰβ σύδ 6 
ὅο 116, ΟἿἡ δ5 ΒΥΌΆΠΟΙΚ ᾿ηὐουρυϑίβ: 
Ιπῶν οὐὐδϊηθα ΌΚ6η5, οἵ 
ὙΏ1ΘΟΝ 1 πᾶν οθυύδιη]ν ἢ0 
ΥΘαϑῸη ὅο θοδδύ. Ηθ 85 {6 
ξο]]ονγῖηρ ποίο: “ΣΦ πάργανα 876 
ΟΠ Θη 5, ΟΥ ΦοΚΘη 8, 88 
θοπδῦα 5 ΤΙΡΉ ΠΥ ΧΡ] ἴηι οὴ Τ ΘΓ. 
Ἐπαπποῖ. ΤΥ, 6, 1ὅδ: Ποπιηιθηέα 
Βιπηῦ, αὑ86 αταθοί ἀτοππί 
γνωρίσματα καὶ σπάργανα. 
Ομ ὙΠΟ. ραϑϑθῶρθ 566 ὃ ἰθαγηθά 
ῃοίθ οὗ Ῥυὶά. ΠΤ ἰη ἀθ πθ σα οι. 

Οτοραπᾶϊδ, παΐέγνια, ἃγ6 Ρ]δγ- 
ὑπΊηρ5. ρἼνΘΗ. 0 ΟΠ] άγθη, ἃ.5 Π60]ς- 
Ια 665, δηλ] θύβ, Υἱπρθ, ΤΑ Ό]165, δηᾶ 
{π6 11 θδα0165. Βυ {π65868 ο[1]- 
αὐθὴ σὺ πδά Ὀθθὴ οἱἰΐποὺυ οχ- 
Ῥοβϑα ὈΥ ὉΠΘῚΤ ῬαΥθηῦβ ΟΥ ΘΔΥΥΙΘα 
οἵ Ὅγ το θΘ 5 οἷο. 6 Υ6. τιϑι8 Πν 
γϑοορηϊΖοα, 8ϑη4 ΠοπμθΘ ὑΠ6Υ ΓΘ 
βύγθα γνωρίσματα. Βταῦ. 9. 566 
Κ΄]. οη ορίδο. Αὐτο]ΐδη. ὁ. 4. 
ΠῚ ΤΡ. 991, ᾿ 

Υ. 1008. ΤΨνΙΓΟΙπΐπ85: πρὸς 
μητρὸς ἢ πατρός" ἔπαϑον τοῦ- 
το δηλονότι, “ἤγουν τὸ διατρυπη- 
ϑῆναι τοὺς ἀστραγάλους. ἀσύνε- 
τον γὰρ καὶ ἀνακόλουϑον πρὸς τὰ 
ἐπαγόμενα τὸ νομέξειν ἐρωτᾶν τὸν 
Οἰδίποδα, εἰ ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἢ 
μητρὸς ὠνομάσϑη. ΝΟΥ 6 ΤΟΠΙΔΙς5 
{πῶὺ {π6 Θχοϊδιηαύϊοη ἴῃ ν. 1000, 
δα [ῃ6 ΥΘΡΙΥ ἴο Ὁ ἴῃ {Π6 ποχί 
11ὴ6. 1.6. ρδυθῃηῦπούϊοα., Ῥαῖηρ νο- 
Κοα γ ὑπ τϑοο]]θούϊοη οἵ {Π6 ἴπ- 
αἰρηῖτΥ βαβονθα Ὁ Οράϊρυδ. 

Ὑ. 1011, οὔκ] ΤὴΘ δου ππθιη- 
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ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

τίς οὗτος ; ἢ κάτοισϑα δηλῶσαι λόγῳ; 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 

τῶν Μαΐου δήπου τις ὠνομάζετο. 
ἔ ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ. ι 
ἡ τοῦ τυράννου τῆςδε γῆς πάλαι ποτέ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

1016 μάλιστα. τούτου τἀνδρὸς οὗτος ἦν βοτήρ. 

: ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ. 
ἡ κἄστ᾽ ἔτι ξῶν οὗτος. ὥοςτ᾽ ἰδεῖν ἐμέ; ον, Ἅ08 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 

ὑμεῖς γ᾽ ἄριστ᾽ εἰδεῖτ᾽ ἂν οὐπιχώριοι. 
ΞΟΤΑΔΥΤΓΟ ΤΣ, 

ἔστιν τὶς ὑμῶν τῶν παρεστώτων πέλας. 
ὅςτις κάτοιδε τὸν βοτῆρ᾽, ὃν ἐννέπει. 

1020 εἴτ᾽ οὖν ἐπ᾽ ἀγρῶν, εἴτε κἀνθάδ᾽ εἰριδών; 
σημήναϑ', ὡς ὁ καιρὸς εὐρῆσϑαι τάδε. 1060 

ΨΘΡΟΣ, 

οἶμαι μὲν οὐδέν᾽ ἄλλον ἢ τὸν ἐξ ἀγρῶν, 
ὃν κἀμάτευες πρόσϑεν εἰριδεῖν᾽ ἀτὰρ 
ἥδ᾽ ἂν τάδ᾽ οὐχ ἥκιστ᾽ ἂν ᾿Ιοκάστη λέγοι. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

1020 γύναι. νοεῖς ἐκεῖνον. ὄντιν᾽ ἀρτίως 
μολεῖν ἐφιέμεσϑα. τόν ϑ᾽ οὗτος λέγει; 106 

[Υ. 1021. ηὑρῆσϑαι. Ὀϊπᾶ.] 
γ. 1025 5α. ΠΟΥ 15. ΟἸΠΘΥ βοιηθύμϊηρ' ΓΟ ρ' ἴῃ ὕΠ656 ὕνχο 1168, 

ΟῚ οἵ {πὶ5. ἀοαὈ 16 αποϑύϊοη ὁ0η- 
νη ἰαΐπ5 ἃ ποραίνθ. ῬΙαίο αουρ. 

Ρ. 48. ΘΙΕΏΣΙΩ,; ὅςτις διδάσκει 
ὁτιοῦν πρᾶγμα, πότερον, ὃ διδά- 
σκξις πείϑει ἣ οὖ: ΤΌ. οὐ δῆτα, 
ἀλλὰ πάντων μάλιστα πείϑει. 
ῬΠΘϑοΥ. Ρ. 149, Ἑ:: ΣΩ. τῆς αὐὖ- 
τῆς ἢ ἄλλης οἴει τέχνης εἶναι 
ϑεραπείαν τε καὶ ξυγκομιδὴν τῶν 
ἐκ γῆς καρπῶν, καὶ αὖ τὸ γιγνώ- 
σκειν, εἰς ποίαν γῆν ποῖον φυτὸν 
τε καὶ σπέρμα καταβλητέον:; ΘΕ. 
οὔκ, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς. Νένε. 
Υ. 1017. 5.6}0].: εἰδεῖτ᾽ ἄν' 

ἀντὶ τοῦ εἰδείητε ἄν, 886 ΜαΥΉΠ, 
8.82], 2. 

Υ. 1021... εὑρῆσϑαι] ὙΠοΙος. 
111 6 πὸ αἰποα!ν ἴῃ ἐπ δι 
ἔθου 1 Πηϊνθ, 1 γγθ Ῥθδν ἴῃ ταϊπα 
ὑπῶῦ {πη6 ΟΥθθῖβ π86 {πθ ρογῆθοῦ 
ἴθηϑθ ποῦ ΟἿΪΥ ἴο ϑβρῃηλϊνγ {πδὺ 
ΒΟΙ ΘΙ Ηρ 15. ΠΟ ἄοπρ, Ρπῦ {πδΐ 
[μ6 οῆοοῖ οὔ [μ6 ἄδβϑᾶ 185 Ρουηδ- 
ῃϑηῦ, εὑρῆσϑαι ἄοο5 ποὺ 850 πππο} 
ΒΙΡΏΪΥ ὑπῶῦ ἐπίπρ παν ὈΘ6 ἢ 
ἀαϊρβοονουθαᾶ, 88. ὑπδῶῦ ΠΟΥ 808 
οοΥθθΙ Οὐ Κηονγη. ΟὐμρΡ. ΤΥσδ-᾿ 
μη. 1076. Ἰ)οιηηοϑίῃ, ἴῃ ΜΙ|ᾶ. Ρ. 
ὅ80. 14, ἡ 

Υ. 1024. Οπ [π6 ἄοιθ]θ ἂν 566 
αὖ νβ5. 884, 

Υ, 1020. ὅὅ86. οὐὔν1081 ποίρ, 
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ΙΟΚΑΣΤΉῊ. 

τί δ᾽. ὅντιν᾽ εἶπε; μηδὲν ἐντραπῇς. τὰ δὲ 
ῥηϑέντα βούλου μηδὲ μεμνῆσϑαι μάτην. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
᾿ Ἵ ’ -" 3 Ω᾽ 3 Α Ἁ 

οὐκ ἂν γένοιτο τοῦϑ'. ὁπῶς ἐγὼ λαβὼν 
1080 σημεῖα τοιαῦτ᾽ οὐ φανῶ τοὐμὸν γένος. 

ΙΤΟΚΑΣΤΉ. 

μὴ πρὸς ϑεῶν,. εἴπερ τι τοῦ σαυτοῦ βίου 
κήδει. ματεύσῃς τοῦϑ᾽ " 

1000 

ἅλις νοσοῦσ᾽ ἐγώ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ϑάρσει. σὺ μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἐὰν τρίτης ἐγὼ 

ΟΥ, ὙΠΟ 15. τηοτ6 ΠΠΚΘΙΥ, ἃ ὙΠΟ]6 Π1π6 μδ5 Ὀθθη Ἰοδύ πγοιρ ὑπ6 
ΘΕ ΘΙΘΒΒΠ6585 οἵ {Ππ6 ὑΥϑΏΒΟΥθοΥ5. ΕῸΥ Ὁ 15 Ῥ]αΐη δ α. Τὶ. Α, Κυϊῖρον 
ΤΘΟΘΗΘΎ ΤΘΙΠΔΥΪςΘα 1 «ὁ ᾿ούΐου ἴο τθ, ὑπὰῦ Οϑᾶϊριβ οὐρηῦ [0 580: 
τηϑδμη, (ὁ σοῦ {πίηῖς ὑπαῦ ἢ6 ΠΟΠῚ τγ ᾿δίθυ βϑηΐ ἔὺυ (566. ΔΌΟνΘ 
ν. 838) ἀηᾷ {Π6 ῬΘύβοι ἴο νυ βοὴ {5 Ἰϑὴ ΔΠΠπ665 αὐ ὕΠ6 58 1η6, ΟΥ̓ 
Ιου ρουβοηδὴ  ὈΘΙίθγο πούθίογσθ ὑπῶῦ πθ80 ᾿αϑὺ ψουθ ὙΥ6 Υ6 
ΘΧΡΙΘΒΒΘα ΡΥ {π6 ροορῦ ἴῃ ὑπ Ἰοβδύ 11η6, δῃηα ποῦ ὃ5 Κυἴριου ΒΌΡΡΟΒΘΒ, 
ὑπῶῦ Οοάϊραβ νγὰβ ἰπίθυυιρίθα ὈῪ Ζοοαδία Βοίοσθ μ6 πδα βηϊδιιθᾶ Π15 

δ ἤδη τὸ πρενὰι 

απθβθοη. 
ὙΣ ΤΟΣ, Ι πᾶν γοβϑίογϑα τέ δ᾽ νῖῦ ΕΠΙΉΒΙΘΥ ἔχοι ὅπ6 θοϑὺ Μ58. 

ὑπ οὐμουβ πᾶγο τίς δ᾽ [πᾷ 50 Βιπᾶ,]. 
Υ. 1088. γυ]ρ. οὐδ᾽ ἂν ἐκ τρίτης, ΜΕΘ ἄοδίγουβ ὕΠ6 πιθύτο. 

Υ. 1021. τί δ᾽, ἄντιν᾽ εἶπε: 
ΤΠ6 β56η886 ἴδ: Ραῦ ψ ΠΥ (56. ἀ0 
γοῦ ἱηαπϊγθ) 0 ΠΟΤ π6 411Ὸπ- 
ἀδ65ὺ ἀο ποὺ τοῦ ]6 γοῦνβο 
θοῦύῦὺ 10. Το ποὺ θυύϑθῃ νυ 88 
ἴο ΤΘΙΏΘΙΡΟΥ ᾧη6 ὑμπίηρϑ5 ἢ6 
ἢ 8.8 ΒΡΟΚΘΩ οἵ, 1. 6. 1Ὁ 185. πού 
ΟΥ̓ ἢ πα αἰγῖηρ' 1Π0Ὸ. [15 ῬΘΥΒΟΙ 15 
οὗ τ ποπὶ [Π6 ΠῚ ΘΘΘΘΉΡΘΥ Π85 ΒΡΟΚΘΗ, 
Δα 5011 1655 15 10 όυ ἢ ΟΔΥΪηρ' 
δθοαῦ ννῆδῦ {115 αὐ ἀρᾷ νὰ ΒΦΥΒ 
ὑπαῦ π6 ἀϊα, 

Υ. 1027 54. Β΄6801.: συνίησιν 
Ἰοκάστη, καὶ ϑέλει 

ἤδη ἑαυτὴν ναχειρέσασϑαι, πρὶν 
ἔκπυστα γενέσϑαι τὰ κακα. τοῦτο 
δὲ δηλοῖ διὰ τὸ ἅλις νοσοῦσ᾽ 
ἐγώ. Κυνΐρον τἱρι ΠΥ τϑυλδυῖςβ ὑπ 
Ὑγ76 πητιϑὺ πού ἴηἿ6᾽ ὈΥ [Π18 οχ- 
Ῥγθϑβδίοηῃ ὑπεὺ Φοοραβίω 15. δἰγθθᾶν 
ΘΟ θη ] αὐϊπρ' δι] οἱ θ, ὙΠ 10} 516 
ὙγΟσ]ἃ ποῦ ἀο τη] 5η6 βϑὺν ὑπδΐ 
Οϑαϊρὰβ πδᾶ οουγθα ὑπ ᾿ηνθϑί!- 

ϑεαύϊοη ἴο 5.0} ἃ Ροϊηῦ ὑπῶΐ {Π6 
ὙγΠ016. ὑγα τητιδῦ πον 08 0] ΘΟΙηΘ 
ον. ΤῊ6 ποιά ἅλις νοσοῦσ᾽ ἐγώ 
ΤΏΘΥΘΙΥ Βρηϊυ: Ὁ 15. Θη ΟΌρΡ ἢ 
{πῶ Γ δὼ ΤΩ: ΒΘΥΘΌΪΘ, 1. 6. 10 15 
ΘμΟΙΡ ὑμπῶῦ 1 Κποὺ ψΠΟ86 Ὑ110 
Ιδνο Ὀθοοηθ, 8ηα με 1 68: 
{Π6 Ῥατάθῃ οὗ 811] π15 ἀγα ἔπ] ον]; 
Ὧο πού γοῖι δἰθο δοαιῖα ἐγ Π6Γ 
Κηον]θᾶρο οἵ {πΠ6 παύου, απ πο υ6- 
ὈΥ Ὀτΐπρ' ἀθβύσγποίϊοη. 9ἢ ὙΟΌΓΒ6]}. 

Υ. 1029 Βα. οὐκ ἂν γένοιτο 
τοῦϑ'᾽, ὅπως -- οὐ φανῶ! 1 
πᾶν ἐγθαίθα οἡ ὑπὶ5 οοπῃβίγποίϊοη 
οὖ ΤΎΔΟΙΙ. ν. 4δδ. ὅπως δὲ λήσεις, 
οὐδὲ τοῦτο γίγνεται. 

Ἧ:152. ἅλις νοσοῦσ᾽ ἐγ ὦ] 
ΕῸΣ ὑπ Ομ βδίο οὗ εἰμί οἵ, γα- 
ΟΠὨΐη. 882: ἅλις, γὰρ ἡ παροῦσα. 
ΡμΙ]ΠοοΥ. 892: οὑπὶ νηὶ γὰρ ἅλις 
πόνος. ἘΝῚ {Π6 56η86 οὗ {Π6 ρ88- 
Βδ086. 5606 ΔΡοΥΘ, ποίθ ν. 1027. 

Ν1: 1989; τρίτης δίο.} Οϑάϊραβ 
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μητρὸς φανῶ τρέδουλος. ἐχφανεῖ κακή. 
᾿ ΤΟΚΑΣΤΗ. 

Τ09ῦ ὅμως πιϑοῦ μοι. λέσσομαι᾽ μὴ δρᾷ τάδε. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

οὐκ ἂν πιϑοίμην μὴ οὐ τάδ᾽ ἐκμαϑεῖν σαφῶς. 100 
ἸΟΚΑΣΤΗ. 

καὶ μὴν φρονοῦσά γ᾽ εὖ τὰ λῷστά σοι λέγω. 

ΟΥΑΤΙΤΟΥΣ, 

τὰ λῷστα τοίνυν ταῦτά μ᾽ ἀλγύνει πάλαι. 
ΙΟΚΑΣΤῊ. 

ὦ δύςποτμ᾽. εἴϑε μήποτε γνοίης ὃς εἶ. 

ΟΙΑΙΠΟΥΟΕΣ 

1040 ἄξει τις ἐλϑὼν δεῦρο τὸν βοτῆρά μοι; 
ταύτην δ᾽ ἐᾶτε πλουσίῳ χαίρειν γένει. 1070 

ΤΟΥ ΑἸΣ Τ ΗΓ. 

ἰοὺ ἰοὺ. δύστηνε" τοῦτο γάρ σ᾽ ἔχω 
μόνον προςειπεῖν, ἄλλο δ᾽ οὔποϑ᾽ ὕστερον. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί ποτὲ βέβηκεν, Οἰδίπους. ὑπ᾽ ἀγρίας 
1045 ἄξασα λύπης ἡ γυνή; δέδοιχ᾽. ὅπως 

μὴ ᾽κ τῆς σιωπῆς τῆςδ᾽ ἀναῤῥήξει κακά. 107ὅ 

ΟἹΔΊΤΊΠΟΥΣ:. 

ὁποῖα χρήξει δηγνύτω᾽ τοὐμὸν δ᾽ ἐγὼ. 
κεί σμικρόν ἔστι. σπέρμ᾽ ἰδεῖν βουλήσομαι. 
αὕτη δ᾽ ἴσως. φρονεῖ γὰρ ὡς γυνὴ μέγα, 

Απρτιδύ. ὁ. ΠδΒ οὐδ᾽ ἐὰν ἐκ τρίτης; ὙΠΟ 1 ἰιᾶγθ ,ϑάορίοάα τγὰτ ἢ {Π6 
ΟΥ̓ βϑίοη οὗ {π6 Ῥυϑροβίοη ἐκ, [Π1πᾶ. οὐδ᾽ ἐὰν ἐγὼ ᾽κ τρίτης.] 

Ιηθϑη8 ἴο 580 Ὁῃπεῦὺ ὄν ὑπὸ α15- 
ΘΟΥΘΙΥῪ οἵ 15 ἀοβοθηΐ ὑΠΥοτρἢ {ΠΥ66 
ΘΘΠΘΥΔ ΙΟΩη5. οὗ 5ανθβ. οϑηποῦ ἴῃ 
ΒΏΥ νὰν ἀοίγϑοῦ ἔχοι {Π6 ΠΟΥ 
οἵ Φοοεβῖδ. 
ΔΟΊΟΦ 54. 5. 680].: ἐννοουμένη 

τὰ τῆς ἀναιρέσεως αὐτὴ μὲν ἀπήλ- 
χ λαλται, 0᾽ δὲ Οἰδίπους περιλέλει- 

πται. τὸ γὰρ αὐτοῦ πρόσωπόν ἐστι 
τὸ περιπαϑές, περὶ ὃ πᾶσα ὴ διά- 
ἅγεσις τοῦ δράματος. ΤῊ6 βυααάθῃ 
ἀθραγθι οἵ ἃ ομαγδϑοῦθυ ἔγοση {116 

βαρ 15 ὨΌΨΥΘΥΟΥ ἃ ἔανουϊίθ τηοᾶθ 
να ἢ ΒΟΡΠΟΟΙΟ5. οὗ γϑϊϑίηρ' {Π6. ἔθ δν 
οὗ βοὴθ αγθδαξα] ἀθθᾶ, ΟἿ. Απί. 
1060 βᾳ. 1268 858ᾳ. ΤΥΔΟΠίη. 818. ἘῸΥ 
1π6 οοπϑίχποίίου δέδοικα, πως μὴ 
Θοἴο., 566. Μεύψῃ. 8 520. ποίρθ. 

ΤΡ01α. 5.68 0].: Οἰδίπους" ἀντὶ 
τοῦ ὦ Οἰδίπου. ἔστι δὲ ᾿ἀττικόν. 

Υ. 1048. σπέρμ᾽ ἰδεῖν} 91. 
αὐοϊοα ὈγΥ Βτπποῖς, γένος γνῶ- 
ναι. 

1014, βουλήσομαι Εγέαται, 
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1000 τὴν δυςγένειαν τὴν ἐμὴν αἰσχύνδται. 
ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτὸν παῖδα τῆς Τύχης νέμων 1080 

τῆς εὖ διδούσης οὐκ ἀτιμασϑήσομαι. 
τῆς γὰρ πέφυκα μητρός᾽ οἵ δὲ συγγενεῖς 
μῆνές μὲ μικρὸν καὶ μέγαν διώρισαν. 

10 τοιόςδε δ᾽ ἐχφὺς οὐκ ἂν ἐξέλϑοιμ᾽ ἔτι 
ἈῈ )ὴ “ 1.3 ἊΨ οἷς ΐ ’ 

ποτ΄ ἄλλος. ὥςτε μὴ κμαϑεῖν τοῦμον γένος. 108ὅ 

ΧΟΡΟΣ. 
(στροφή.) 

Εἴπερ ἐγὼ μάντις εἰμὶ 

[Υ. 106, 6, ἐξέλϑοιν ποτὲ 

πη Κ5 τὶ Βούπο ὑπὼΐῦ ὑΠ15 15 ρμαΐ 
ἰηϑύοδα οὗ {Π|0 Ῥγϑβθηῦ, ΘΟπΊΡΑΥΙΠρ᾽ 
Οοά. Ὁ. 1289. Ἂ ἴθ. Θαπιγεϊθηῦ ἴο 
βουλομένῳ μοι ἔσται, οὐ ψΠΙΘΝ 

8566 γ85. 1866 (1326). Τί 15 αἰ γθηΐ 
ἴῃ Α7.0681. ΤῊ 58 1η68 ΟΥ̓ 105 ὙὙΓΟΠΡῚΥ 
αποίο Επτ, Μοά. 262: τοσοῦτον 
οὖν ὅου τυγχάνειν βουλήσομαι, 
ἦν μοι πόρος τις μηχανή τ᾽ ἐξευ- 
ρεϑῇ. Νενε. τῇ 

Υ. 1061. παῖδα τῆς Τύχης) 
δ ἘαΥΡ. 8}Ρ. ΡΙαῦΘΥ ΘΙ. 46 50]]οσύ, 

δηΐτης]. Ρ. 9θῦ: ὁ τῆς τύχης παῖς 
Ἀλῆρος. ον. δεῖ. 1, 6, 49: 1π|5 8 - 
γαῦ 1 ΟΘΙΏΡΟ: Εοτίππεαθ ἔϊ- 
11π5. ΕπΡ. ΡΙαὔδτο!, ἀ6 Ποιη. 
Τοῦ Τὶ 318. Οἱ: ἄντικρυς οὗτος 
(1. ΟοΥπθ 15 5118) τῇ τύχῃ μετὰ 
τῶν πράξεων ἑαυτὸν εἰφεποίει, 
βοῶν κατὰ τὸν Οἰδίποδα τὸν Σο- 
φοπλέους᾽ ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτὸν παῖδα 
τῆς Τύχης νέμω. 

Υ. 10ῦ8. τῆς γὰρ εἴς6.] Οἱ {Ππ6 
γψ αυῦῖο]ὁ πι584 1᾿ηϑὐθδᾷ οἵ {πΠ ργόοπμοσῃ 

5686 Μεύθμ, 8 286, ρΡ. 570, --- 6 
μηιδὺ ποῦ ᾿ἰηδιϑὺ ὕοο το Οἡ {Π6 
οχϑοῦ πιθϑηΐϊηρ οὐ π πον συγ- 
γενεῖς. Οδαϊραβ ὑμῖη 5 15 ἀυσῖνα!]} 
αὖ ὕΠ6 πὶρηοϑῦ βύαϊθ οἵ παρ η655 
ἴθ ὑμὸ σοῦ Ῥοίῃ οὐ Τιπιθ πᾶ 
Ἐούΐαηθ. Ἠδθ {πουθίουθ 08115 Εου- 
ἔπη πῖβ πηούπϑι, ὑπ τηοηὐῃϑ 15 
το αὐῖνοθ. ΟὐΥ̓ΔΥ (οη Ρ]αὔδγοῃ. 
Ὑπ|. ἋΣ ρ.:-874) Ομ ΘΟ γ6 8 ὈΥ 
ΔΎ ΟἵἨἁ Θῃη θη 4.10} αἵ δὲ συγγε- 
νεῖς μοῖραι. ΕΠΠῈ, 1 πον ὑποπρμύ 
ΔῊ ΟὔΠ6υ τη ον ρυθ δυο ἀθβθυν ηρ' 
οὗ ΔρΡρύόυϑὶ ὕπδὲ ὑπαῦ ὈΥ ΜΠΔΟΝ 
συγγενεῖς μῆνες ἃτο τηδᾶθ ἴο 515- 

---- ἀλλοῖος, Ὀϊπᾷ.1] 

ΗἸΥ 06 Ἰὐη ἢ 5 Οὗ τ Ἰ1ΐρσ, 
ὉΠ 6 ΘΟΌΥΒΘ δῃα οοπύϊηθπδϑηοθ 
οὗ τὰν 16. Απᾶ 501 πᾶν βἰαῦθα 
ἴῃ ΤῊΥ̓ ποΐθ οἡ ἔπιν. Ηθτο. Εἰ, 1280, 
ὙΠΟΥ6 συγγενῶς δύστηνος ὧν 15 
ΘΡΡΙΪΘα ἴο οὔθ ΨΠΟῸ νγῶϑ ΡοϑΡρο- 
ὑπ} }]ν ἀΠΠΡΡυ. ΞΜ. 

Υ. 1084. δεώρισαν) 6]. ἔτα- 
ξαν. ΒΕ. μικρὸν καὶ μέγαν. Ξ66 
ΟΠ 6 θυ οἡ Τα]18η. ΟΥ̓. ἴῃ 1διι- 
ἄδθπι Οοπδύδηςϊ Ρ». ΧΧΙ. ΒΕ. 

Υ. 106 58ᾳ. δ΄ ο].: 
τος πεφυκὼς οὐκ. ὀχνήσω τὸ γένος 
ἐξερευνῆσαι τὸ ἡμέτερον. 1 ἈΡΎΘΘ 
ἢ ὑπ Κ0Π0]. ἃ5. ὑΠ15 τητιϑὺ Ὀ6 
σα ῦ 0Π6 ρΡοορὺ ἰηὐθηᾶρα. 5111 40 
ποῦ 566 ΠΟῪ {πὸ ψογβ οὐκ ἂν 
ἐξέλϑοιμ᾽ ἔτι -- γένος, ὁδ 51ρ- 
ηἰΐγ, ψῆῃϑῦ ψγὸ οθυύδιην 5Που]ᾶ 
αν οχρθοίοα, “1 νψ1}} ποῦ 6 ἴῃ- 
αἀπορα το σον πρ {π6 ᾿πααῖγν ἰηἴο 
ΙΏΥ ΟὟ ΟΥ̓ΡΊΩ. “1 σαβροοῦ Ππογοὸ- 
ἴοτϑ {πῶ ὕπ Ραϑϑαρθ Π6665 διηθη- 
ἀφ ύϊο, 

Υ, 1007 5366. Κ΄ ΒΒ ].: ὑπονοοῖ- 
σιν οἵ κατὰ τὸν χορὸν χρηστότε- 
ρόν τι περὶ τοῦ Οἰδίποδος, ὅτι 
ϑειοτέρου γένους τυγχάνει ἀπό 
τινος τῶν ὀρείων νυμφῶν. ποι- 
οὔνται δὲ τὸν λόγον πρὸς τὸν Κι- 
ϑαιρῶνα, καὶ φασὶν, οὐκ ἔση εἰς 
τὴν αὔριον ἀπείρατος τοῦ ἡμᾶς 
αὔξειν σε, ὡς τροφὸν καὶ μητέρα 
τοῦ Οἰδίποδος. 

Υ. 10ῦ7 5ᾳβ. εἴπερ -- ἴδρις] 
5ο. ΕἸ. 472: εἰ μὴ γὼ παράφρων 
μάντις ἔφυν καὶ γνώμας λειπομέ- 
να σοφᾶς. ὅ680].: ἔμπειρος κατὰ 
τὴν γνώμην, ὃ ἔστι συνετός. Τὰν 

καὶ τοιοῦ- ὰ 
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χαὶ κατὰ γνώμαν ἴδρις, οὐ τὸν Ὄλυμπον ἀπείρων, 
1060 ὦ Κιϑαιρών,. οὐκ ἔσει τὰν αὔριον 

πανσέληνον, μὴ οὐ σέ γε καὶ πατριώταν Οἰδίπου 1090 
καὶ τροφὸν καὶ μητέρ᾽ αὔξειν, 

1060ῦ χαὶ χορεύεσϑαι πρὸς ἡμῶν. ὡς ἐπέηρα φέροντα τοῖς 
ἐμοῖς τυράννοις. 

ἑἰήϊε Φοῖβε. σοὶ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέστ᾽ εἴη. 109 

(ἀντιστροφή.) 

τίς σε. τέχνον,. τίς σ᾽ ἔτικτε 

1058; ἴδρις, ξϑι ων ᾿ς Ὠ158.} 
Υ. 1060. οὐκέτι τὰν ἑτέραν 
Υ. 1064. ματέρ᾽ Τϊη4. 

δεθαὺ ἀουθὺβ ἃ5 0 Π6 ΘΟΥΤΘΟὗΠ6 55 
οὔ ἴμ 686 νονᾶβ, κατὰ γνώμαν ἴδρις. 
ἴον, ϑαορύϊηρ' ὑπ τη ουρυθύδθοη οὗ 
π6 οοπηποηΐαίοιβ πηάθυβίδη- 
αΐηρσ δοοοχζάϊηρ [ἰῸ. 11.:. 6. 12 
Ρτορογίϊομ [0)ὴ πὶ ΔΌΣ, -- 
1π0Ὸ ψοτᾶβ κατὰ γνώμαν δγ6 αὖ- 
ΤΟΥ ἱπδρΡΥορυϊαίθ. 1 πᾶν 80 
ἀουθύ ὑπουθίοσθ θπὺ ὑπῶῦ {π6 ρδ5- 
Βδρ᾽6. 15 σοΥ ρ΄, 

ΙΡ1α, ἀπείρων) Ηδθδγυοβῖτι: 
ἢ ἀπείρονας" ἀπειράτους.. ΖΣοφο- 
Ἀλῆς Θυέστῃ. ΤΊ ὙγοΥ 5 ἀπείρων 
οὐκ ἔσει, μὴ οὐ σὲ αὔξειν, 50. 
ἡμᾶς, πἰρηῖγ: γοὰ 5841] ποῦ 
ΙἸῶο Κ ΠΒΟΠΟῸΥ αὖ ΟἿἿ πεπάβ, 
ἷ. 6. γοὰ 5181] ποὺ Ιδὸῖκ {86 
Ποποαν 10} ΒΊΟΝ πψ8Ὲ Μ011] 
Γϑοϑῖνο γοῖῦ οἷο, 

Υ. 1000 58α. αὔριον πανσέ- 
ληνον) ΟΊ ΟΥ̓́Τ Ο Μ᾽ 5 ὅπ|1] πὶ 901. 
ΕῸΡ ὕπογθ 15. πούϊηρ ἴο ργθυθηΐ 
8. ἰαϊκίπρ αὔριον ἴῃ 05. ῬΓΌΡΟΥ 
βισηϊποδύϊου ταῦ ἃ Ἰδαυηθα ἩΥΥΙΟΥ 
ἰπ ὑπ6ὸ Ηρα οΙθοΥρ. ΦΔῃγΡ. 1810. 
ἔαβο. 18. ν. 109, ψῆο Ὑϑέθυβ ΤῸ 
δὴ ϑοοοπηῦ οὗ {πθ β5δουθα συἱδθβ 
ἘΒΆΔΠΥ οο]θργαίθα αὖ ὕπ6 {11} 
ΙΏΟ0η ᾧο Μιβρίενθ᾽5 ποΐθ οἡ 
Ε1.. 287. ἘΠΕ. 

Υ. 1061 54. μὴ οὐ σέ γε καὶ 
πατρ. -- αὔξειν] ΤΠ6 νὰν αὖ- 
ξειν 15. ΤΙΡΉΓΥ ἰπδυρυοῦθα ὈΥ {16 
δομο οί, μεγαλύνειν, λέγειν. Βαϊ 
ἡμᾶς 15 ΟἸηΙ 64, δ5 10 ΤΔΥ ΨΟΥΥ 
ῬΤΟΡΟΥΪΥ Ρ6, Βδοδτιδα {π6 οοπβύγπο- 
τἰοη 15 ἱπημηοαϊαΐο!υ ομδηροα ἰο {ΠΗ 

Π1πη8.] 

Ρϑβδῖνα, [Ὁ] ουγθᾶ Ὀγ πρὸς ἡμῶν. 
ΒΘ, ΘοΡα]ὰ καὶ ΡΙδορά θθέοτθ πα- 
τριώταν ΔΉΒΥΤΘΥΒ [0 καὶ »Ῥαῦ θϑἔογϑθ ἵ 
χορεύεσϑαι τπὰ5: μὴ οὐ σὲ γε καὶ 
αὔξειν ἡμᾶς πατρ. οἴο., καὶ χο- 
ρεύεσϑαι πρὸς ἡμῶν. Τπθ ρϑηϊ- 
ἴτνὸ Οἰδίπου ἄοθ8 ποὺ ἀδρομπᾶ 
πΡροὰ πατριώταν, ὑπὲ ρου {Π|0 
ἔοΠΠουγῖμρ᾽ Βα Ὀδύδηδγ 68 τροφὸν δηα 
μητέρα, δα ΟἸΕΒΔΘγοη 15. βύγὶθα 
πατριώτης τροφὸς καὶ. μήτηρ Οἰ- 
δέπου, Ὀθοδαθα βἰθπεαΐθα ἴῃ {Π6 
ΒθΤη6 ὑθυυϊ του τὰ ΤΠ6Ρ65. 

γ.10ὔὅ6. 5 6}. 0].: χορεύεσθϑαει" 
ὑμνεῖσθαι, τιμᾶσϑαι. Το ραϑϑῖνθ 
χορεύεσϑ'αν 18 ΘΧΟΘΙ]ΘΠΕΙΥ͂ 1Ππϑύγο- 
ἰθ4 ὈγΥ Επιτ. Τρ. Τδῦτν, 861: αὖ- 
λεῖται δὲ πᾶν μέλαϑρον. ΗδΪ]. 
1449: πᾶσαν δ᾽ ἐχρῆν γαῖαν βοᾶ- 
σϑαιμακαρίέαις ὑμνῳδέαις. Ἐπ Μ81,. 
ὅ66 8150 Πὶ5 πούθ ΟὮ Εἶαν. δυο]. 402. 

[ν14. ὡς ἐπέηρα φέροντα) 
Ηοπι. 1]: ἃ, δ78: πατρὶ φίλῳ 
ἐπίηρα φέρειν, ὙΠΘΥΘ 866 ΗΘΥπ6. 
00]. : ὥςπερ τὰ ϑυμήρη παρέ- 
χοντα τοῖς «ἐμοῖς βασιλεῦσιν, ἐνό- 
ψιξε γὰρ ὁ χορὸς ἀναγνωρισμὸν 
ὑπὲρ Οἰδίποδος γένεσϑαι. 

Υ. 1000. 5. 6Π0].: ἀναγκαίως 
πρὸς τὸν ᾿πόλλωνα ἀποτείνει διὰ 
τὸ ἄρξαι τῶν χρησμῶν. ΤΒΘ ὁΠο- 
Τῖι8. ΘΧΡΙΘ5568 ἃ Ὑ150 ὑπῶῦ {π6 1ῃ- 
ΦΟΙΠῪ πο ὅΠ6 ραγϑηθδαρο οὗ Οϑάϊ- 
Ρὰ5 πιδὺ θ6 Δρριογϑθᾶ Ργ. Αρο]ῇο, 

ἡ 

ἷ. 6. ὑμὰῦ Αρό]]10 1} βου 186. 
ἰηγοϑυραίίοη 0 6 Ραγβιθά. 

Υ. 1067 5ᾳᾳ. 5.61 0].: ἀρὰ τις 



1010 τῶν μακραιώνων ἄρα, Πανὸς ὀρεσσιβάταο 
προςπελασϑεῖσ᾽. ἢ σέ γ᾽ 
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1100 

εὐνάτειρά τις 
“οξίου; τῷ γὰρ πλάκες ἀγρόνομοι πᾶσαι φέλαι᾽" 

"αι, Κ᾿ : ΕΌΨα 
εἴθ ὁ Κυλλανὰας ἀνασόσῶων. 

101 εἴϑ᾽ ὁ Βακχεῖος ϑεὸς ναίων ἐπ᾽ 
ἤ ᾿ ς δ Ω’ 

συ μούνη εὕρημα 
ἔκ του ἃ ἐξατ᾽ 

πο ὲν Ἑλικωνίδων. αἷς πλεῖστα συμπαίζει. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

Εἰ χρή τι κἀμὲ μὴ ξυναλλάξαντά πω, 

Υ. 1010. ὀρεσσιβάταο. 
ιὐϊοϊ ρεῖθα ὈῪ Βοῦ 6, Ὑα]ρ. ὀρεσσιβάτα. 

1110 

ΓῊ15 15. ΤΥ ΟὟ ΘΟΥΥΘΟΙΙΟΙ; ΔΙΡοϑαν 
Ι ΚηΟΝ 0ΧΥ611 {Ππ6 ορί ποθ 5 

οὗ {πὸ ἸΘαγπθᾶ οἡ {815 δρίς ἔογπη (οἵ. Μδθ{}. 8. 608, 9.), πὸ 566 ΤῈΥ 
ΤΙ Δ  Κ5 ἴῃ {Π6 ΟΥἐ104] ποίθ οὴ γ8. 1191. 

ἢ σύ γε καὶ γενέτας Ὁ ϊπᾶ. 
Ιπᾶνο αἀοριο [π6 οοπ͵θούπτγα οὗ Ανὐπάϊ, ἢ σέ γ᾽ 

που Ξ-Ξ-- Πᾶνι πλαϑεῖο᾽: : 
Υ. 1011. 

“ἄρα --Ξ- --- Νύμφα ὀρεσσιβάτᾳ 

εὐνά- 

τειρά τις. ΜΗΚ. ἢ σέ .γὲ; τις ϑυγάτηρ. 
[. 10τὅ. 

προςπελασϑεῖσα τοῦ “Πανὸς ἢ τοῦ 
᾿πόλλωνος: καὶ γαρ οὗτος νό- 
μιος. ὅθ66 4180 {μ6 ΟΥΤΙΟΔ] ποΐθ 
ΟἹ γ5. 101!, 

Υ.1071. προςπελασϑ' εἴσ᾽] Θὰ 
{π6 σοϑηϊθνο ἢ 10 ἢ. {115 ν Θ᾽ Ὁ 
18 ]οϊπθα, 586 Μαύῃ. 8 8899, Εν 
{π6 5656 ἴῃ ψ ΏΪΘὮ 1ὖ 15 τιϑοα, .568 
ποθ οἡ ῬὮΪ]. 669. Οπ σέ γεὶ πᾶνϑ 
ἰτραΐθα αὖ Ῥμιοοῦ. 1097. 

Υ͂. 1012. τῷ] τούτῳ, 1ἱ. 6. 4πόλ- 
λωνι. 8.86 οὗ ν. 1068. 
Ἰρ1α, 5980].: πλάκες" αἵ ἐξ- 

λοχαί, αἵ ἀνατάσεις τῶν ὀρῶν. ἀγρό- 
νομοι δέ, ἔνϑα τὰ ἄγρια νέμεται, 
τὰ μὴ ἥμερα ϑηρία. ὙΠῖ5. δᾶ- 
͵θοῦῖνθ 15. τι8θα ἴῃ 1Π6 5816. ΒΘΠΒΘ 
ἴῃ Απηἰὶσ, 786: ἔν τ᾽ ἀγρονόμοις 
αὐλαῖς. 

Υ, 1014 86. Κ΄ 6 ἢ 01.: εἴτε ὃ ο Ἕρ- 
Κ μῆς, εἴτε ὁ Διόνυσος ἀπό τινος 
νύμφης γεννηϑέντα δὲ ἀνεδέξατο. 
ΤΏΘΥΘ 15 πούῃϊηρ' ΘὈ]ΘοΙομ 8016 ἴῃ 

εἴτε --- εἴτε αἴζου ἢ --- ἤἥ. 5866 ποίθ 
οἢ Α]ὰχ 118. 

1014, ὁ Κυλλάνας ἀνάσσων) 
ΧΜϑροστΥ. ΟΥἼ]Θπ6 νγὰ8 ἃ τηοπηὐαῖη 
ἴῃ Ατοθαᾶϊα, μου Μαῖα σαν Ὀἰγίῃ 
ἴο Μογοῦσυ.  ιτρ. Αοπη. ὙΠ|, 188: 
γνοΡῚ5 Μουουγὶαβ Ρεύον οϑδ, 
αᾶαθ δῆ ἀτάὰ Μδῖδ ΟΥ̓ π68 
ϑο]1ᾶο οΘοποσθρύπι νου ῦϊοο ἔτπ- 

ὀρέων σ᾽ εὔρημα δα, 

αι0. Ηθποθ {π|5. τποτιπδαΐϊη τγδϑ 
1056} βαουθα ἐο Μογοαγυ. ἸζΟΊΝΟΕΤ,. 

Ὗ,. 018.  Υ πῖπ8: ὁ Βακ- 
χεῖος ϑιεός" ἤγουν ὁ Διόνυ- 
σος. -- λέγει δὲ τὸν Διόνυσον Υ 
ναΐξιν ἐπ ἄκρων ὀρέων, ῇ διότι 
αἵ Βάκχαι αὐτοῦ, ὡς μαινόμεναι, 
τὰ ὄρη περιήρχοντο, ῆ ὅτι ἐν τῷ 
Κιϑαιρῶνι τὸ ἱερὸν ἦν αὐτοῦ. 

γ.1016. συμπαίξει} Τὴ οοιῃ- 
πιθὴ ἐδίοΥβ ατιοῦθ Απϑούθοη ἃ. ΠΊοη. 
ΟἸγγ 5. 0]. 1. Ρ. 94: , ὦναξ, ᾧ “δα- 
μάλης Ἔρως καὶ νύμφαι κυανώ- 
πιδὲες πορφυρέἕη ἢ ᾿φροδίέτη συμ- 
παΐίξουσιν, ἐπιστρέφεαι δ᾽ ὑψηλῶν 
κορυφὰς ὁρέων. 

Υ. 1019 5ᾳ. 5610].: μὴ συν- 
αλλα ἰξαντ α΄ μὴ κοινωνήσαντα, 
τουτέστι μὴ συντυχόντα [5868 ν-. 
1099], μὴ εἰς ἀμοιβὴν καὶ ὄμι- 
λίαν ἐλϑόντα. ϑεασάμενος δὲ ὃ 
Οἰδίπους τὸν πρεσβύτην ἐρχόμε- 
»ον, ὃν μετεπέμψατο, στοχάξεται 
μὲν εἶναι αὐτὸν ἐκ τοῦ γήρως 
καὶ τῶν ἀγόντων οἰκετῶν, τὴν δὲ 
ἐπιστήμην καὶ ἀκριβῆ γνῶσιν τῷ 
χορῷ ἀνατίϑησιν. 1 πθ6οα ΒΟΔΤΘΟΙΥ 
γοιηδυῖς πᾶ ἐπ6 ραυθϊοϊο καὶ ἄο65 
ποῖ τοίου ἔο {π6 οὐϑουγαίίουϑ οὗ 
{π6 ὁμονϑ, πο ρυθοθᾶθ, θα ἰο 
{Π6 νγουᾶβ. οὔ Οφάϊριαβ, Ὑγ ΒΟ ἢ [0]- 
Ἰονν; μὴ ξυναλλάξαντά πώ, ἴῃ 

ἡνυσνσ' 
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1080 πρέσβεις. σταϑμᾶσϑαι. τὸν βοτῆρ᾽ ὁρᾶν δοκῶ, 
Ω’ κ “ 

ὃνπερ πάλαι ξητούῦμεν. ἔν τε γὰρ μακρῷ 

γήρᾳ ξυνάδει τῶδε τἀνδρὶ σύμμετρος" 
ἄλλως τε τοὺς ἄγοντας ὥςπερ οἰκέτας 

ἔγνωκ᾽ ἐμαυτοῦ" τῇ δ᾽ ἐπιστήμῃ σύ μου 111ὖ 
108ῦ προὔχοις τάχ᾽ ἄν που, τὸν βοτῆρ᾽ ἰδὼν πάρος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔγνωκα γὰρ. σάφ᾽ ἴσϑι. “αΐου γὰρ ὴἡν 
εἴπερ τις ἄλλος πιστὸς ὡς νομεὺς ἀνήρ. 

ΟἸΔΊΥΠΟΥΣ. 

Σ πρῶτ᾽ ἐρωτῶ, τὸν Κορένϑιον ξένον, σὲ 

ἦ τόνδε φράζεις : 1120 
ἌΠΡΕΛΔΟΣ, 

τοῦτον. ὅνπερ εἰςορᾷς. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

1090 οὗτος σύ, πρέσβυ. δεῦρό μοι φώνει βλέπων 
ὅσ᾽ ἄν σ᾽ ἐρωτῶ. Μαΐου ποτ᾽ ἦσϑα σύ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 
3 - ν 3 , ἘΡΥ ΤῸ Ὡς ἢ Ἢ ’ 
ἡ δοῦλος. οὐκ ὥνητος, ἀλλ᾽ οἴχοι τραφείς. 

γ9 1092. 

56η86 Ὀοίηρ᾽: τ16 απο 160, ἀΔΠΙΨΙΒ 
ΠΟΙ ΠῚ οὕ ΘῸ ΘΟΠΡΎΘΘΒΙΙΒ. 511]. 

Υ. 1080. πρέσβεις] δ «αἀᾶτο5- 
565 ὕΠ6 οἤογιιϑ. 0 8150 ΑΘΒΟΒΥ- 
1π5 Ῥαυβ5. 842: ὑμεῖς δέ, πρέσβεις, 
χαίρετε. ΝΟΥ 15 ὕπθυ6 δὴν αὐ ΠοαΤν 
ἴῃ ὅπ ἔδοῦ οὗ {πΠ6 ροβῦ ᾿πητηθαϊα- 
Το] γ δὐβουνγαυβ πβίηρ' [Π6 ΒΙΠΡΌΠΑΥ 
ὨΠΙΏΌΟΥ, βαγίηρ' σύ μου προὔχοις. 
ΟΥ, Μδιεῃ. 812, 3. 

Ν. 1081 54. ἔν τεγὰρ μακρῷ 
γήρᾳ -- σύμμετρος) 1658 
ψΟΥα5 ΒΥ ὈΘ6 ΘΧΡΙδΙμθα ἴῃ ἴνγο 
ὙΔΥ 5) ΘΙΡΠ {ππ5: μακρῷ γὰρ 
γήρᾳ, ἐν ᾧ ἔστι, ξυνῴδει οἷο. οὔ 
ὙΠΟ 566 ὨρΐΘ αὖ Υ8. 17, ΟΥ̓} 
ῬΥθροβιθοη ἐν τ Ὀ6 1 ΚΘπ ἴῃ 
ὑπαῦ 56η56, Οἡ ΠΊΟΝΙ 1 Πᾶνθ γ6- 
τη κο αὖ ῬΗΙΠοού. 60.. 5.680]. 
τῷ Κορινϑέῳ ὁμῆλιξ καὶ ἴσος ἐδτὶ 
κατὰ τὴν ἡλικίαν. 

γ. 1088. ἄλλως τε] Βοπίάο5: 
οἵ, ΜΑύΙ ,. 85. δ97. ΤΥΣοΟΙ πα 9 

Ι Πᾶνα γοβίοσθα ἦ ἴον. ἦν ΜΠ ΕἸΙΒ]ΘΥ, ὙΠΟ 18 

ΟἸΒΟΙΨΟΒ: εἰκότως εἶπε τὸ ὥςπερ᾽ 
οὐ γὰρ ἀκριβῶς εἶδεν, ἀλλ᾽ εἰκά- 
ων ἦν. 
Υ, 1084 54. 5. 6ο].: τῇ δ᾽ ἐπι- 

στήμη" τῇ γνώσει ὑπερβάλλοις, 
ὡς καὶ πρὶν αὐτὸν ϑεασάμενος. 

ἘΞΙΟΒΌ. 
πγιϑὺ Ὀ6 γΘίθυυθα [0 {Π|0ὺ ΒΌΡΡΥΙΘΒ- 
564 βθῃΐθῃθθ προὔχοιμι ἄν σου 
τῇ ἐπιστήμῃ. 

“ῬΟ Ί087. πιστὸς ὡς νομεὺς 
ἀνήρ] ΗΘ νᾶβ ἔδϊεμ ἔα] πὶ 41] 
τηδυῦοΥ8 1 ΜΠΏΙ1ΟΝ ἃ δὴ οὗ 
ἐπεύ οοπάαϊτΐοη οδη θ6 ἔδϊτῃ- 
ἔμ]. ΟἿ, Βομδοϑῖ, ου Τωοηρ' Ρ. 428, 
ἩβΕμΜμ. ὅθ Μωφμ, 8 628, 8. 

γ. 1090. δεῦρο -- βλέπωτν], 
50. 1ῃ ΤΎΔΟΙ, 402. οὗτος, βλέφ᾽ 
ὧδε, ὙΠΟΥΘ 5866. ΠΙΥ͂ ΥΘΙΠΔΓ 5. ΟΝ 
{πΠ6 τηθϑηΐϊηρ οὗ {π15 ῬΏΓΑΒ6. 

Υ. 1092, ἡ δοῦλος] ΤΙ απ68- 
τἴοὰ ρα Ὀγ Οδαϊΐριθβ νγὰϑβ Δαΐου 

ἔγνωκα γάρ] Γαρὺ 

Ὰ 
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ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἔργον μεριμνῶν ποῖον ἢ βίον τίνα; 

ΘΒΡΑΤΠΩΝ. 
ποίμναις τὰ πλεῖστα τοῦ βίου ξυνειπόμην. 1190 

ΟΙΔΙΠΙΟΥΣ,. 

100 χώροις μάλιστα πρὸς τίσι ξύναυλος ὧν ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

ἦν μὲν Κιϑαιρών, ἦν δὲ πρόρχωρος τόπος. 

ΟἸΔΙΙΡΟΎ Σ, 

τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ οὖν οἶσϑα τῇδέ που μαϑών ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

τί χρῆμα δρῶντα; ποῖον ἄνδρα καὶ λέγεις ; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

τόνδ᾽, ὃς πάρεστιν. ἢ ξυναλλάξας τί πως; 1130 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

1100 οὐχ ὥςτε γ᾽ εἰπεῖν ἐν τάχει μνήμης ὕπο. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

κοὐδέν γε ϑαῦμα. δέσποτ᾽. ἀλλ᾽ ἐγὼ σαφῶς 

{ᾺΠΠῪ οοπῆνπιθα Ὁ ῬΟΥΡΕΥΥΥ πὶ ὅ6Π0]. 6 π. οα 1]. ε, ὅ88, απᾶ 5610]. 
ΑἸΡΥΟΒ. οὴ Οαγ55. ὃν, 1806. Ἡππμ. 

Υ. 1099. 1Τ πᾶν πύθῃ τώ πῶς ἴγοιῃ 1,᾿. 1πϑύοδα οἵ {π6 ὁοιη- 
το τΤοϑαϊηρ' τί πω. 

ποτ᾽ ἦσϑα σύ; ἴο »πΐοΝ {Π|Ὸ 561- 
γαμῦ γ6 1165, ποῦ, η, δοῦλος (ΟΥ̓ ἃ τη, 
οὐ απἰᾶάθηι 56 7015), θα ΒΙΏΡ]Υ, 
ΒΟΥΥῸΚ ΟΥ̓Δ; ὕπο αποβύϊοῃ θϑίηρ, 
ΨΟΥΘ γοῦ ἃ βούνδηῦὺ οὐ Τ᾿ αἱπ 5 

1014. οἴκοι τραφεὶς ἴ,, 9. 
οἰκοτρίβης, οὐ οἰκεὺς 85. Ὁ ΌΟΥΘ 
γ5. Τδ0 (120). ΤΠ6 ποτα οὐκοτρα- 
φὴς, ὙΠ1ΟΙ Θοιηθ τηϊρῃῦ ΤΉΝ 

ἤᾶγο οχρθοϊθα {Π6 ροϑῦ ἴο τι86, 15 
Ομ ἀοηθα ὈῚ ΤΠοπα5 Μαᾶρὶ- 
Βῦθυ ἂμ ΜΟΘΥῚΒ ἃ5 ποῦ Ὀϑίῃρ' 
Αὐτὸ. Βεῦνοκ. 

Υ. 109ὅ. 5.610]. ΤΆΪῈ, : ξύναυ- 
λος᾽ παρὰ τίσι τόποις ΡΚ2 
ἱμέενορ 5 

Υ. 1097. Ιάθπι: οἶσϑα τί ἢ ὃ ἐ 
που ον ἄρα γιγνώσκεις ἐκεῖ 
που ἰδών: 

πως] 6Ι. ἢ “γος αἰ χόρτα κατα τι. 

τί πως: 

ν. 1098. τέ χρῆμα δρῶντα!] 
ἀοΐϊηρ δύ, 1. 6. Θη ρεαρ θα 1π 
ψΠπαὺ Ὀαβ 658. ΟΥ ΘΙΙΡΙΟΥ- 
τὴ Οπ {πὸ 56η86 οὗ {πὸ ἴη- 
[ΘΥΓΟΡ ΓΘ ὙΠΟ [Ὸ]]ον5. ποῖον 
-- λέγεις, 566 ποίθ οη γ8. 1021: 
οἢ {πὸ Ῥδυίῖοϊο καὶ 566. ποῖα "οῃ 
Δηύρ, τ66. 

Υ. 1099. ἢ ξυναλλάξας ὄΪ ἐ 
ΑΥᾺ 

οομ ἰπαδύϊοι οὗ {ΠῸ ργθοθαϊηρ' ατι685- 
ἰΐϊοπ: ἀρ᾽ οἶσϑα τοῦτον τὸν ἄνδρα 
τῇδέ που μαϑών, ἢ ξυναλλάξας 

ΒεῦνοΟΚ. 

Υ. 1100. οὐχ ὥστεγ .} ΤΙ ρᾶτ-ς 
11018 γὲ παῖδ 6 τοΐθυσϑα ἴο οὐ- 
τως, ὙΥ Β16 15. οοπίεϊηθα ἴῃ {Π6 
Ργθοθάϊηρ ὥστε. 800 γ5, 861 (950). 

ὃ 
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ἀγνῶτ᾽ ἀναμνήσω νιν. 3 Ν 5... [κ᾿ 
δὺ γὰρ οἰδ΄. ὁτι 

κάτοιδεν, ἦμος τὸν Κιϑαιρῶνος τόπον 
ὁ μὲν διπλοῖσι ποιμνίοις. ἐγὼ δ᾽ ἑνὶ 118 

110ῦ ἐπλησίαξον τῷδε τἀνδρὶ τρεῖς ὅλους 
ἐξ ἦρος εἰς ἀρχτοῦρον ἑκμήνους χρόνους᾽ 
χειμῶνι δ᾽ ἤδη τἀμά τ᾽ εἰς ἔπαυλ᾽ ἐγὼ 
᾿ δ΄ ͵ὧῇ 2 2 ᾿ .-» ἷ ΄ 
ἤλαυνον. οὔὗτὸς τ΄ εἰς τὰ “αΐου σταῦϑμα. : 

λέγω τι τούτων, ἢ οὐ λέγω πεπραγμένον; 1140 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

1110 λέγεις ἀληϑῆ, καίπερ ἐκ μακροῦ χρόνου. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ἶβκ » οἱ - 5 Ὁ 5 “- 4 , 

φέρ᾽ εἰπὲ νῦν. τοτ΄ οἶσϑα παῖδα μοί τινὰ 
δούς. ὡς ἐμαυτῷ ϑρέμμα ϑρεψαίμην ἐγώ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ. Ὰ 

τί δ᾽ ἔστι; πρὸς τί τοῦτο τούπος ἱστορεῖς ; 

[γ; 1107: χειμῶνα Ὀ1πηα,} 
Ιγ:. 1108: ΞῈἍῦ Πιμά.] 
[Υ. 1118. Τί δ᾽ ἐστὶ πρὸς Ὁ1πᾶ.] 

Υ: 1102. ἀγν ὥτ᾽ -- νει) 6Ἱ. 
ἀντὶ τοῦ ἐπιλαϑόμενον αὐτόν. Βε. 
566. οἡ νβ. θῦ4. 

ΜΝ. 1108 5644. ,ατοιδεν, ἦμος 
λ τὸν οἱς.} ῸΥ ἦμος οτιθ πιΐρ εὐ παν 

δχρθοίρα ὅτι. 866. ΠΟΜΘΥΘΥ ΤΠ 
ῃοΐθ οἡ ΑἹ. 1245. ΟΡ βϑῦνθ 4180 
1Ππ6 τἰ86 οὔ {πὸ γϑὺν πλησιάξειν 

« 1οϊπροα 1} δ ἀοοτιδαίϊνο οὐ Ρ]8 66 
δα ἀαύῖνο οὗ Ῥθυβ0η, 850 ὑπεῦ πλη- 
σιάξειν τινὶ τόπον τινὰ γὰθδη8 ἔο 
ΔΡΡΥΟΔΟΝ ΔΏγΟΠΘ δὖ 8016 
ΡΙδ06. 1 δᾶγ δαδιαοθαᾶ 580116 
ΘΧΘΙΏΡ]65 οἵ πελάζειν Ἰοϊηοα ν 1 
δὴ δοοαβεῦίνθ ἴῃ ΤΥ ποΐθ Οἢ 
Ῥμτὼοοῦ. 1126. Τη6 γοὺρ σπλη- 
σιάξειν ΠΟΥΘΥΘΙ 5ΘΘΠῚ5 ἔγομη. ὑπὸ 
ΘΣΡΥὀββίοι τρεῖς .᾿ . .. χρόνους 
ἴο 6 υυϑο4 Ποῖθ ἴῃ ἃ ΡῬυδρῃηδηΐ 
56η856, ΡΥ ηρ' ποὺ ΙΏΘΥΘΙΥ {π6 
ποίϊοη οὗ ΦΡῬΡγοδοπίπρ,, μα οὗ 
γϑιηεϊηΐϊηρ, 1 5006 ΟΏΘ, 
ΟομΡ. ἃῦονο ν. 91. 

Υ. 1100. ἐξ ἦρος -- χρόνους] 
ΤΠ Οχίογα δαϊῦοῦ τοπᾶθυβ ὁοΥ- 
γροῦγ: πθαπ δα Ββιατπι5 Αὐ οὔτι, 

1 ΟΙ, ΔΟΘΟΥΙηρ' ἴο ΡΙΊηΥ 1Π, 47, 
ΥἾ565 δἴθγυθῃ ἄδυβ θϑίοσθ {πὸ δτ- 
{ππηη 8}} ΘΟ] ῸΪΠΟΧ ; ὑπεΐ 15, δ.5 6 Π1π- 
561 Ἔχρ]δῖη5 ΧΥΤΠ, 417. {ΠῸ ἀδν Ρ6- 
ἴουΘ ὅΠ6 1465 οἵ Βορίθιηθου. Μυβαπ. 
ΒΎοιὴ ὑπ ῬορΊππηρ' οὐ βρυΐηρ' (δ 
ὙΥΒ1Ο ἢ ἰὴ ὑπ6 ἔοοϊκθ ααἰ θα τὰ 
σταϑμὰ ἴῃ ὑΠο86 οι ηΐγ165), ἀρ ἴο 
{16 γἰϑίηρ οἵ Λγοίαχσιιθ 66. Β1Χ 
πιοηΐΠ8. Οἷι ῬΟΙΥΡ. Τ. ΤΥ, ν. 807. 
Σιτρατοχλέους πρυτανεύοντος τὴν 
δευτέραν ἕχμηνον. Κ΄ Θμ 6. 
Ι,6χ. ῬοΙυρ. ρ. 19ῦὅ, ἃ. ΒΟΉ ΕΈΕ, 

Ἄγ 1108. σταϑμά] ᾿αδθα Ὁ}. 
Ρ. 261, 1: σταϑμὸς͵ δὲ νῦν μὲν 
ἀγροτικὴ, κατοικία, ὃ ἔστιν ἔπαυ- 
λις" ἣν ὁ Σοφοκλῆς μεταπλασὰς 
σταϑμὰ λέγει. 

Υ. 1109. λέγω τι-- πεπρα - 
γμένον)] Υῦ)7λποθ ΔῺΥ οἵ {Π68596 
ΠΙπΡθ, ΜὨΏΙΟΝ 1 58γ, ἀδῆφ, 
ΟΥ̓́πού ἀπ 69 

Υ.1118. τί δ᾽ ἔστι πρὸς τί] 
ομηθ δα ΠΟΥ 5 ΝΣ ἄρ ος {πὸ πρὸς τί 
ἷθ Ραῦ ἴον πρὸς ὅ τι, ἃπᾶ ἴῃ 6οῃ- 
Πγπηαύϊοη. οὐ ὑπὶ5 ορίπίοη ἥἄάποθ 

᾿ 

᾿ ΑΣ 

κ᾿ δεν τῶψε, ξ 

“-- 
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ΑΤΤΈΛΟΣ. 
Ως ΄ Φ΄ 4. 1}1ΤῸὦ Ἂν» τι ἐς ὩΣ Ν Ὡ Γ, 
οδ΄ ἐστίν. ὦ ᾿τᾶν. κεῖνος. ὃς τότ΄ ἦν νξος. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

1110 οὐκ εἰς ὄλεϑρον; οὐ σιωπήσας ἔσει; 

ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ, 

ἄ,. μὴ κόλαξε, πρέσβυ. τόνδ᾽. ἐπεὶ τὰ σὰ 
᾿ » -» κ Ἁ “Φ.32. ἡ» 

δεῖται κολαστοῦ μᾶλλον ἢ τὰ τοῦδ᾽ ἔπη. 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 
, Ψ ’ » ς , 

τί δ΄. ὦ φέριστε δεσποτῶν. ἀμαρτανῶω; 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
3 ᾽ ’ὔ ᾿ ω ἐκ 2 

οὐκ ἐννέπων τον παῖδ᾽. 

ΕἸ. 816: ἰἸὼς νῦν ἀπόντος ἵστόρει, 
τί σοι φίλον. 11τῸ: εἰ δ᾽ ἔσχες 
ἄλγος; πρὸς τί τοῦτ᾽ εἰπὼν κυρεῖς: 

 8πα ΟΥΠΘΥ ΘΧΔΠΙΡΙ]65, ὙὙ81ΟΙ 1 1] 
ποῦ ΤΥ ΉΒΟΥθ 6, 51Π 66 Β01η6 οἵ ὑποπὴ 
ΥΘ. ΘοΥαρῦ πα ΟΥ̓ΠΘΥΒ ὙΓΟΠΡῚΥ 

. Ραπούπαϊοα. ΒΒ ΔΙ ΠοτΡῊ 1 ρτδηΐ 
{πεῖ ὄ τι ὅθι φίλον πὰ πρὸς δ 
τι τοῦτ᾽ οἷο., Ἰηὰῦ ΜΘ ΥὙΘΙῪ Ο0Υ- 
γϑοῦ Θχ βυβββίοηβ, γϑὺ 10 οαηποῦ 8 
Ργονθᾶ {ἸῸΠῚ [ἘΠ 086. πᾶ Εἰ ηἶ]αν 
Ῥάϑϑαρθβ παν τίς 15. Ραΐ ἕου ὅστις, 
Βῖησθ. {Π6 ΡΙΌΡΟΥ. βιρῃηϊποδίίοη οἵ 
1π6 ῥῬτόποῖη τίς 15 οουύϑ]Υ. τηοϑῦ 
ΔΡΡυορυῖαΐθ ἴο ἐμοϑ6 ΡάΒ586)68. ὸΥ 

ε ΕἸ. Υ. 816, {Ππ6 ΘΧΡΥ 5510 ἵστόρει, 
τί σοι φίλον, 5᾽ρη1ῆἔρβ: 51 ψ παῦ 
γοὰ ψ15}} (0 Ἕπον ἔγοῖὴ Π16, 
δι 5. 15 Ρ] μη ἔγουη {Π|6 ΔΉΒΥΤΘΥ οἵἉ {Π|0 
Οπουτθ: καὶ δή σ᾽ ἐρωτῶ" τοῦ 
κασιγνήτου τί φῇς, ἤξοντος ἢ 
μέλλοντος, εἰδέναι ϑέλω. ταοτο- 
ΟΥ̓́ΘΥ νγγα ῆονγ ὑπαῦ ὑπ6 ατθοῖὶςϑ, ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΥ ἴο οἷγ ορυϑϑῦθι θΡΠδ 515 
ἴο ἃ αἀποϑύϊοη, οἵδ οομβύγαοι {Π6 
Βθηΐθηοο ἴῃ 510} ὃ νᾶ Ὺ ὑπδῦ ἢ 

᾿ΤΩΘΒΊΌΘΥ 15 ΘΟ ρ]οέθ Ὀγ 1056], ἀπ 
αὖ 0Π6 5816 δτὴ6 Θϑ ἢ ἄθρθηϑ οα 
π6 ΟΥΠΘΥ ΤῸΥ οοΙμρ]θύϊοη οὗ {16 
56η86. ΤΉτι5, τη {Π6 ραϑϑαρο θΘΙΟΥΘ 
τι8, ἉΠΠΟΤΙρῚΙ 1Π6 Ροθϑῦ τηϊϑρηῦ μὰν 
Βα: τί δ᾽ ἔστι, πρὸς ὅτι οἴο,, γοὺ 
6 ῥγοίδγγοα ἱπακίπρ; 1Π6 ὕνγο Π16Πι- 
θθὺβ οἵ {πὸ ἱπ θυσοραθίοη (016 ΟΠ6 
ΘΘΏΘΤΆΙ ἀπά {Π|| Οὐ ὺ 5ρΡ6οῖ}]) 46- 

1146 

ὃν οὗτος ἱστορεῖ. 1160 

Ρομάθην οὐ ὅδ οἷ οὐμοῦ, ΟὈΙΉρ ΓΘ 
Υ͂. 1469, νι} ΓῬΠΙΘΟΟΥ. ΧΥῚ, 15: 
τίς τῶν νῦν τοιόςδε τίς εὖ εἰπόντα 
φιλάσει:; 

1014. τοῦτο τούπος ἵστο- 
θεῖς] ΤΊιΘ βδιηθ ἃ 5 τοῦτο τὸ ἐρώ- 
τημα ἐρωτᾷς, ἃ8. ἴῃ ΕἸθοῦν. 388, 
τίνα τόνδ᾽ ἐπηράσω λόγον͵ '5 Ραΐ 
ἴον τίνα τήνδ᾽ ἐπηράσω ἀρᾶν. 560 
ΙΗ τουίθνν οὗ Το οΚ᾽ 5. Δ]ὰχ ρΡρ. 
89 84... δῦ---ὅ8. «Βα ὍπΠ0. 5610]. 
ΤΙΡΊΙΥ ΘΧρ  οῖη5: ἱστορεῖς" ἐρω- 
τᾷς, ξητεῖς. ὅον. 1160 (1119). 110ῦ 
({134). ΕἸ. 1101. Οοᾷ, Ο᾿ 86. ΤΎΔοΙ.. 
404. 41ὅ. 418, ἼΠ18 νΘΥΡ 15. ΠΟΥΘΥ 
π8θ04 ὈΥ ὑπὸ ὑγαρίο ροϑίβ ἴῃ {πΠ6 
5056 οὗ το] ῦϊηρ ΟΥ̓ΘΧΡΙ] 8ἃ1η- 
ἱπηρ, θα οἱ Κπονῖηρ', ἴῃ  Π 1. ἢ 
5086 1Ὁ 15 ΘΧΟΓΘΙΠΘΙΥ ΥΥΘ ἴῃ ῬΓΟΒΘ 
ΤΙ οΥθ, 50 ΘΟΡ]ι. 'ΓΎΘΟΙΝ. 382: ,τῆς 
ἐκεῖνος οὐδαμὰ βλάστας ἐφώνει, 
δῆϑεν οὐδὲν ἱστορῶν. Ῥο]ονν γ8. 
1484: οὔϑ'᾽ ὁρῶν οὔϑ' ἱστορῶν. 
ΑΘΒΟΙΣΙ. Ῥου5. 464: κακῶν τὸ μέλ- 
λον ἱστορῶν. Βπιθη. 4δῦ: πατέρα 
δ᾽ ἱστορεῖς καλῶς. 

Υ. 1116, οὐκ εἰς ὄλεϑρον) 
ΒΌΡΡΙΥ ἀποφϑερξεῖ, οἱ ἄπει, ἃ5 
ἄρον ν. 480 (425). ΑὙΊΒΌΟΡΠ.. 
ΝΡ. 189. θαι, 829: οὐκ εἰς κό- 
ρακας ἀποφϑ'ερξδῖξ π͵οπ 6 ἴῃ πιὰ - 
18 πὶ ΓΘ πὶ 1015) ΒΆΕσΝΟΚ. 

Υ. 1119. οὐκ ἐννέπων εἷο.] 
Νού βρθεϊκίπρ οὐ π6 οὁΠ114, 

8 Ἐ 



Κ 

110 

1120 

1125 

1190 

, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ ἐς 

ΘΕΡΑΠΩΝ, 

λέγει γὰρ εἰδὼς οὐδέν, ἀλλ᾽ ἄλλως πονεῖ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

σὺ πρὸς χάριν μὲν οὐκ ἐρεῖς. κλαίων δ᾽ ἐρεῖς. 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

μὴ δῆτα. πρὸς ϑεῶν. τὸν γέροντά μ᾽ αἰκίσῃ. 

᾿ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ. 
οὐχ ὡς τάχος τις τοῦδ᾽ ἀποστρέψει χέρας ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

δύστηνος. ἀντὶ τοῦ; τί προςχρήξζων μαϑεῖν ; 115ὅ 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ. 

τὸν παῖδ᾽ ἔδωκας τῷδ᾽, ὃν οὗτος ἱστορεῖ; : 

ΘΕΡΑΠΩΝ, 

ἔδωκ᾽ " ὀλέσϑαι δ᾽ ὥφελον τῇδ᾽ ἡμέρᾳ. 

ΟΥΑΙ". 

ἀλλ᾽ ἐς τόδ᾽ ἥξεις. μὴ λέγων γε τοὔνδικον. 
ΘΕΡΑΠΦΩΝ, : 

πολλῷ γε μᾶλλον, ἣν φράσω. διόλλυμαι. 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἁνὴρ ὅδ᾽, ὡς ἔοικεν. ἐς τριβὰς ἐλᾷ. 1100 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽ ἀλλ᾽ εἶπον. ὡς δοίην, πάλαι. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

πόϑεν λαβών; οἰκεῖον. ἢ ̓ξ ἄλλου τινός; 
ΘΕΡΑΠΙΩΝ, 

ἐμὸν μὲν οὐκ ἔγωγ᾽, ἐδεξάμην δέ του. 

ΓΝ. 1121. χλάων Ὀϊπμᾷ.} 

Ομ οοΥἷηρ ΠΟ ὑπ185 πᾶἂπ ὙΥ͂. 1127, τοὐνδικον) Τα, 
ὃ 5.5. ῖ. 6. μ6 ὑγταῖῃ. Ηδϑυομῖπβ: ἔν - 

Υ. 1120 ἄλλως πονεῖ 1,8ἃ- δικον᾽ ἀληϑές. Βκα. 8.66 τι ποῖ 
ῬΟΌΣΒ ἴῃ γαΐπῃ, νἱζ. {πᾶῸ πὸ πᾶν οπἡ ΔΑ]. ὅ89. Οπ {Π6 ργαβθθ ἐς 
(νὴ ν δ ἔανοιιν ἐπ γοῦ ἀπᾶ οὐίαΐη τόδ᾽ ἥξεις 1 αγο ὑγοαίθα αὖ Ρκὶ- 
ἂν γϑυγασᾶ. ΤῊ15 15. ῥ]δίη ἔγομι Π6 Ἰοοί. 818, ; 
πρχὺ γουβ6. Υ. 1129. ἐς τριβὰς ἐλᾷ] 15 

Υ. 1123. ἀποστρέψει χέρας] 15 5ΡΟΙΚΘ᾿ ἴῃ ὕΠ6 58 116 56η86. 85 ἴῃ 
Βιπᾶ 15 παπᾶ Ρομῖπμα πῖ5 Ατιβύορι. Ασμάγη. 8806: πορέζεις 
ναοῦ Μυβακ. τριβάς. Βεῦκοκ. 
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" ΟΥ̓Δ ΟΣ: 

τίνος πολιτῶν τῶνδε κἀκ ποίας στέγης : 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

μή. πρὸς ϑεῶν, μή. δέσποϑ'᾽, ἱστόρει πλέον. 1100 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

1150 ὄλωλας. εἴ σε ταῦτ᾽ ἐρήσομαι πάλιν. 

ΘΕΡΑΠΟΩΝ. 

τῶν Μαΐου τοίνυν τις ἦν γεννημάτων. 

ΟΙΔΊΠΟΥΣ. 

ἡ δοῦλος. ἢ κείνου τις ἐγγενὴς γεγώς; 

ΘΕΡΑΠΩΝ, 

οἴμοι. πρὸς αὐτῷ γ᾽ εἰμὶ τῷ δεινῷ λέγειν. 

: ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
κἄγωγ᾽ ἀκούειν. ἀλλ᾽ ὅμως ἀκουστέον. 1170 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
1140 κείνου γέ τοι δὴ παῖς ἐκλήζεϑ'᾽ ἡ δ᾽ ἔσω 

κάλλιστ᾽ ἂν εἴποι σὴ γυνὴ τάδ᾽ ὡς ἔχει. 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ. 

ἡ γὰρ δίδωσιν ἥδε σοι; 

ΘΕΡΑΠΩΝ. Ἶ 

μάλιστ᾽. ἄναξ. 

ὉὈΤΑΤΙΟΎΣΣ 

ὡς πρὸς τέ χρείας ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ, 

Υ. 1185. ὅλωλ ας] Οπἡ {ἐΠΐ5 5656 
οὗ {π6 Ρογίθοι 586 Μετ]. 8 ὅ00. 

Υ. 1186. τὲς -- γεννημάτων] 
ἘΧΘΙΙΡΙ65. οὐ 51107}} ΘΟ βύγ 05 
πρὸς τὸ σημαϊινόμενον. ἃγ6 601166- 
ἰ.64 ἣὈγ Ῥούδβοι δια ομ δ θυ 
οη Επιηγ. ῬΊοοη. 1780. δομδοῖ. οἡ 
Ατῖβι. ΡΙαί. ρ. ΧΧΧΤΥ͂. Ἐπε. γεν- 

ἡ νήματα 4ο65 ποῦ 5]ρΏ Υ {πΠ6 ὙὙ1Π0]6 
ἔδυσαν, τη ΟἹ ααϊηρ' Βοαυνδηῦβ, αὖ ΟἸ]Υ 
ὑπ Ομ ἄγθη, υπϑῦμοὺ Ἰερτἐππαίο 
ΟΥ̓ ἹΠΟΡῚἰποοῦο. Οοάϊριιθ ὉΠ οΥ  ἴΌΥ 6 

ς 2 , Α 

ὡς ἀναλῶωσαιμί νιν. 

5 Κ5 ψπούμου [15 γέννημα νγἃ85 {Π6 
οΟἸβρυϊηρ' οὗ [π6 νι οὐ Τια1πι5 ΟΥ̓ οὗ 
ΟΠ6 οὗ Π15 5]αγθ5. δὸ ἴῃ {π6 Α͵]ὰχ 
ΤΘΌΘΘΥ 15. ἔγθα ΠΥ οδ]]6α δοῦ- 
λ1ος. ΘΟΒΡΕΒΙ,. 

Ὑ:.1189. κἄγωγ᾽, ἀκούειν] 
61. νοί.: καὶ ἐγὼ ἐπ᾽ αὐτῷ εἰμὶ 
τῷ δεινῷ ἀκούειν. Βε. 
ὟΝ: 1148. ὡς πρὸς τί χρείας} 

61.: ὡς ἐπὶ ποίᾳ «χρεέᾳ. ΒΕ. -- 
Οπ {πὸ ραγίοϊθ ὡς 566 ΜΑΙ. 
8. 628, 8. 
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ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

τεχοῦσα τλήμων; 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

ϑεσφάτωών γ᾽ ὄκνῳ κακῶν. 

ΟἸΕΙΓΌΟΣ. 

1140 ποίων ; 
ΘΕΡΑΠΩΝ. 

κτενεῖν νιν τοὺς τεκόντας ἦν λόγος 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

πῶς δῆτ᾽ ἀφῆκας τῷ γέροντι τῷδε σύ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ, 

κατοικτίέσας. ὦ δέσποϑ'. ὡς ἄλλην χϑόνα 
-» 2 9 Υ δοχῶν ἀποίσειν. αὐτὸς ἔνϑεν ἦν ὁ δὲ 

κάκ᾽ ἐς μέγιστ᾽ ἔσωσεν. εἰ γὰρ οὗτος εἶ, 1180 
110 ὅν φησιν οὗτος. ἴσϑι δύςποτμος γεγώς. 

ΟἸΑΉΠΌΟΥΣ 

ἰοὺ ἰού" τὰ πάντ᾽ ἂν ἐξήκοι σαφῆ. 
ὦ φῶς, τελευταῖόν σε προςβλέψαιμι νῦν, 

Υ. 1144, τλήμων] Ῥεοτάαϊδ. 
Ἶ ΒῸΠΒ Θη, Ῥγαρθῆ, ὅθ Π 61]. Τ,6χ. 

Ρ-. ΧΙ: “ΜΙιβογυ. Ηΐϊὸο δαποίδηδε 
ογϑῦ νοοὶβ νὶβ, ααϑ ΡΙῸ β80ο]θϑίο οὗ 
Ρογαϊίο, ρυδϑϑϑουθ τη ἴῃ ΟΟΗΥΪοΐο, 
αἰοιαγσ. αν οηύ. Ἐπη. 1Π|,1, 28: 
Ποιηΐη θη ρΡοταϊ τη τηΐ 56 ΓΠΠ τη- 
4 6. Υν, ὅ, 11: οδ ἰϑο νἱῦ18 - 
νὶῦ πὴΐϊβθου. Οὐοπνθηϊπηῦ οΎδΘοδ 
δύστηνος οἱ κακοδαίμων. ὅ.0Ρ ἢ. 
ΕἸ. 121.: ὦ παῖ, παῖ δυστανοτά- 
τας --- ματρός, τὉ1᾽ νἱάθ᾽ β6Πο0]. 
ῬποοοΥ. 4. ΧΥ͂, 81: δύστανε, τί 
μξυ τὸ χιτώνιον ἄρδεις: Οοπνοηϊ 
οὐΐδιη ΘΠ θαπ τῇ ΔΙ ΘΈΤΟ χ.᾽" 
τλήμων οσοθδ ἴῃ {Π|5 56η86 ἴῃ 
ΕἸΘοῖν, 216. ῬΗΙΠοοΥ. 8068. ἘῈΡ. 
ὙΣ184. 5.680].: τοὺς τεκόν- 

ταρ' κατὰ σύλληψιν" οὐ γὰρ φο- 
νεύει τὴν μητέρα. ὅ66. ΔΡον6 οὁἡ 
γ5. 801, 

Υ. 1146. πῶς δῆτ᾽ ἀφῆκας 
οἰθ.1] ον οδϑὴθ Ὁ ὑπεωῦ γοῖ 
οοιημη τύ οα 0η6 ὍΟΥ ὅο {86 
ΟὔΥ6 οὗ {πὶῖ5 οἹα πϑηῦ πῶς 15 
οὔξθη ὑπ|8 πϑ64. 50Π0],: παρατη- 

ρητέον ὅτι τὸν γέροντα μετεπέμ-ν 
ψατο ἐπὶ τὸ ἀνακρῖναι τὸν φόνον 
τοῦ Λαΐου, καὶ προβληϑέντος ἕ ἕτέ- 
ρου τινός, ἐπὶ τὸ ἀναγκαιότερον 
τρέπεται. 

Υ. 1141. ὡς ἄλλην χϑόνα] 
Ὡς 15. ποῦ Ποιὸ δαυπίγϊθπξ ὑο εἰς, 
Βίηοθ Ὁ 156. ὭΘΥΘΙ 80 τι86 ἴῃ Αὐϊο 
αὙΘοΙς, πΠ]6855 Ἰοϊηοά ΣῈ δὴ δηΐϊ- 
τηδῦθ οὈ͵θοΐ. Τῦ 15. Ῥαΐ ἔον καϑα, ἃ 
δηἃ ρογίαϊπβ ἴο δοκῶν, ἃ5 ὕπο 
Ραβϑᾶρθ 15. ΥἹΡΉΟΥ ΘΧΡΙαἰηοᾷ᾿ Ὀ 
{π6 9].: καϑ'ὰ δοκῶν ἐ ἐκεῖνον ὁποί- 
σειν τὸν “παῖδα εἰς ἄλλην χϑόνα, 
ἔνϑεν αὐτὸς ἦν. Βκ. ΕἸΤΑΒΙΘΥ͂ 
ΦΟΙΉΡΔΤΘΒ. ἘατΙρ. Ηρτο. Ἐ', 984: 
ἄλλῳ δ᾽ ἐπεῖχε τόξ᾽ ΑἹ ὃς ἀμφιβω- 
μιον ἔπτηξε κρηπῖδ᾽, ὡς λεληϑέ- 
ναι δοκῶν. 

Υ. 1101. τὰ πάντ᾽ ἂν ἐξ. σα- 
φῇ] 888 ποῖθ οἡ νϑ8. 982. 

Υ. 1162, 5.6} 0].: εὖ πεπλαγία- 
σται ὁ λόγος, ὡς τὴν πήρωσιν αἷἰ- 
νιττομένου. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν ϑάνα- 
τον αὐτῷ ὁ λόγος" ἀπορήσας γὰρ 
ξίφους ἑαυτὸν ἐτύφλωσεν. 

[ 

1176 Ὁ 

ΒΡ 

ἐν 



Ὄοέο ὦ 
ΜΙ 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ, ἘΠ 

ὅςτις πέφασμαι φύς τ᾽ ἀφ᾽ ὧν οὐ χρῆν, ξὺν οἷς τ 
οὐ χρῆν μ᾽ ὁμιλῶν. οὕς τέ μ᾽ οὐκ ἔδει κτανών. 

: ΧΟΡΟΣ. 
(στροφὴ α΄.) 

1100 Ἰὼ γενεαὶ βροτῶν. 
ὡς ὑμᾶς ἴσα καὶ τὸ μηδὲν ξώσας ἐναριϑμῶ. 
τίς γὰρ τίς ἀνὴρ πλέον 

᾿ τᾶς εὐδαιμονίας φέρει 
1160 ἢ τυσοῦτον ὅσον δοκεῖν 

1190 

καὶ δόξαντ᾽ ἀποκλῖναι; 
τὸν σόν τοι παράδειγμ᾽ ἔχων 
τὸν σὸν δαίμονα. τὸν σόν. ὦ τλᾶμον᾽ Οὐδιπόδα, 

1168 οὐδὲν μακαρίζω 
βροτῶν “ 110 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 

ὅςτις καϑ' ὑπερβολὰν 

Υ. 1162. Κίποθ, 85. ὅπ ϑ'ομο δῦ (886. ηοίθ) ΥὙἹρθ ΠΥ ΟΡβθυνθ8, 
[πὸ Ῥορθὺ τηθϑῃβ ἴ0 58 τὸν σὸν-δαίμονα παράδειγμα ἔχων, ιν ἰ5 οἶθαν 
ἐπαῦ τὸ σόν τοι, ὙΠῸΝ 15 ἴοαπα 1 ἴῃ ὅπ ΜΗ,ϑ. ὁδηποῦ "6 66 ἔστι τϑϑᾶ- 
ἴηρ. 1 Πᾶγο ὑπουϑίοσο υυϊ θη τὸν σόν τοι ὙΠῊ Οἱ πὶ θυ ΔΥΪτι5. 

Υ.1108 5ᾳ. ξὺν οἷς τ᾽ οὐ χρῆν 
οὐθ.} Οπ [Π6 ΡΙΌγ8] πα ΟΥ̓ 566 οὗ 
γ5. 8061, 

Υ. 11δὅ 544. ἐὼ -- ἐναριϑμῶ) 
Οὗ, ὅόρῃ. Δ]. 126: ὁρῶ γὰρ ἡμᾶς 
οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλὴν εἴδωλ᾽, 
ὅσοιπερ ξῶμεν, ἢ κούφην σκιάν; 
τᾷ Ριηα, Ρυ ὙΠ, 186: τί “δέ 
τις; τί δ᾽ οὔτις; σκιᾶς ὄναρ ἀν- 
ϑρωποι. ΑΘ86}ι. ὅ'ϑρί, ο. ΡΒ, 769 
544.: πρόπρυμνα δ᾽ ἐκβολὰν φέ- 
ρξὃν ἀνδρῶν ἀλφῃστᾶν᾽ ὄλβος ἄγαν 
παχυνϑείς. τίν᾽ ἀνδρὼν γὰρ το- 
σόνδ᾽ ἐθαύμασαν θεοὶ καὶ ξυνέ- 
στιοι πόλεος ὁ πολύβοτός τ΄ αἰὼν 
βροτῶν, ὅσον τότ᾽ Οἰὐδέπουν τίον, 
ἀναρπαξάνδραν κῆρ᾽ ἀφελόντα 

χώρας: 
Υ. 1166. ἔσα καὶ] Οὗ, ΜΈ. 

8 620, Ρ". 
Ν. 1100 54. 5 6}.0].: ὅσον δόξαι 

εὐδαίμων εἶναι. ΤΠΘ γοῦν ἀπο- 
μλῖναν 15 Υἱσθ ΠΥ Θχρ πα ὃγ Π6 
ΘΊοΘ5. οὗ οοα. 1,105. ἐχπεσεῖν, ἐχκ- 
τραπῆναι. ΤΠ 56186 15 ὑπ ΥΘογ6: 

ψηδὺ τοῦδ] ὈΘΔΥΙΒ ἃ ἸΔΥΡΘΥ 
ΒΠδΥΘ οὗ ΒαρῬίποϑϑ ὑπ δ 686 
ΙΏΘΥΘ βΒΘΟμηρ ὕο θ6 ΒΔΡΡΥ; 
δια ὑπ θη το] ρϑῖπρ ἰπο 88 - 
οὗβοὺῦ δύω, Τύ τ᾿σϑὺ ποὺ Ὁ6 
ΒΌΡΡοβϑα ὑπαῦ ὑπ Οἤοστιϑ 15 οοιη- 
ΡῬΙδΙΐηρ οὗ {π6 τηπδῳ ὈΠ1ὺν οἵ 
Τουαπα, Ῥαῦ, γὙϑίθυσϊηρ ἰὼ {16 
ΘΧΘΙΏΡΙ6 οὗ Οραϊριιδ, Ὁ ΤΠΘΥΘΙΥ 
Ἰαιηθηΐβδ ὑπῶῦ 80 ἴδυν, 11 ΔΗ, ΟΥΘΥ 
ΘΥΘ Ὑ60}}1}ν ἐουψαπηδῦθ, δου ρ ἔῸΣ 
δι ὕϊπ|9 ΠΟΥ ΤΩΘῪ ἈΡΡΘδΥ ὕο ΒΘ 80. 
Οἱ {Π6 τπι86 οὗ {Π6 δοίϊνο νϑὺ φέ- 
ρξὺν 5660 ποΐθ δὖ νϑβ8. ὅ11, 

γ. 1162. 54. ΚΠ 01.: τὸν σὸν 
βίον παράδειγμα ἔχων, οὐδένα 
μακαρέξω καὶ εὐδαιμονίέζξω. 

γ. 1160. ὅςτις] ΠΡ ἄοου ποῦ 
γϑἕου 0 Β15 ἔουίαπο, δαέμονα, Ἀαΐ 
ἴο Οφάϊριιβ Εϊπιθο] , ἃ5 15 δνϊαθηΐ 
ἔγοιη ὑπ [Ο]Πονἱπρ; νγογάθ κατὰ 
μὲν φϑίσας οἷς. -- καϑ'' ὑπερ- 
βολὰν τοξεύσας 15. ΘΧΡΙ δἰ πο 
ἴπ ὑπ ὅ61}|ο!. ὑπερβολικῶς εὐτυ- 
'χήσας, πΐτα ἐπηὶ ΡΓΟΒΡΘΙΟ Π188, 



Ἰδιϑν;. 
ἐν... 
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τοξεύσας ἐκράτησας τοῦ πάντ᾽ εὐδαίμονος ὄλβου. 
ὦ Ζεῦ. κατὰ μὲν φϑέσας 

1110 τὰν γαμψώνυχα παρϑένον 
χφησμῳδόν. ϑανάτων δ᾽ ἐμᾷ 1200 
χώρᾳ πύργος ἀνέστας" 

ἐξ οὐ χαὶ βασιλεὺς καλεῖ 
111 ἐμὸς καὶ τὰ μέγιστ᾽ ἐτιμάϑης.. ταῖς μεγάλαισιν ἐν 

Θήβαισιν ἀνάσσων. 

(στροφὴ β΄.) 
-»Ὕ ὔν 3 τανῦν δ᾽ ἀκούειν τίς ἀϑλιώτερος : 

τίς ἅταις ἀγρίαις. τίς ἐν πόνοις 120ῦ 
ξύνοικος ἀλλαγᾷ βίου ; 

Ν. 1107. Τπ ΤῊΥ ἔουτηθυ Θα τ! 105 1 δἀορίθα ἩθΥπιδπηη᾽5 σομ͵θούανο 
ἐκράτησε οχ δοσοιηῦ οὐ {Ππ6 τπηρίγθ, δπᾶ γοϑᾷ ἀνέστα ἴπ ν. 1172. οἡ 
{Π6 Ὡα ὉΠ ΟΥΥ οὗ ἃ 51ηρ18. ΜΒ. Ριυῦ 1 ᾶνθ ΠΟῪ τροϑίουθα πὸ ΘΟΠΊΠΊΟΙ 
τϑϑᾶϊηρ ἐκράτησας πα ἀνέστας, ἴον 10 15 ποῦ ΠΙΚΟΙ͂Υ {πῶ {π6 ΟΠοΥτι5 
γγοι] ἃ ΘΟ ηΘη06 δ δάἀάγοβθ ἴο Ορϑαϊριβ πα ὕπθη οῸὸ οα ἴο βρΡ6 8 οἵ 
ἢ] ἴῃ {Ππ6 {π|γαἃ Ῥϑύβοῦ. 1 βιυβροοῦ {πῶὸῷ {πΠ6 ΘΥΥΟΥ 1165 ἴῃ ὕπο αὐῦϊ- 
616 τοῦ, δῃᾶ {πῶ {π6 ὕσιιθ γϑδᾶϊηρ' 15 παντευδαίμονος ὃΥῪ Βοιηούπιηρ' 
οὗ {Ππ6 βουΐ. [ἐκράτησε Ὠϊ1η4.] 

[Ρ-. 1172, ἀνέστα Ὦϊπᾶ.] 
γ..1118. ΠΟΥΘ 15 πούμϊηρ' ΟΡ] οὐ ἴομΆΡ 16 1 ἴῃ {πὸ πἰαίαθ καλεῖ ἐμός. 

50 ν8. 1109. φέρει, ἢ οἴο. Απίϊρ. 
οἵ νϑῦβθ. ἥδ ἔπυ ΠΟΥ ΘΧΘΙΏΡ]65 
Ῥ. 117 ---119. δα ὃ. 6:14]. οὐ ἘπΥ. 

Υ. 1110. Ὑτιο] ίη.: τὴν γαμ- 
ψών υχα᾿ ἤτοι τὴν Σφίγγα. ἰστέον 
δὲ, ὅτι ἡ Σοὶγξ εἶχε πρόφωπον καὶ 
κεφαλὴν κόρης, σῶμα κυνός, πτε- 
ἃ ὄρνιϑος, φωνὴν ἀνϑρώπου, 
ὄνυχας λέοντος. 

Ὑ. 1111. 54ᾳ. 5. 6}0].: ϑανάτων᾽ 
τῶν ὑπὸ τῆς Σφιγγὸς γινομένων. 
πύργος δὲ, ἀντὶ τοῦ ἀσφάλεια καὶ 
ἀπαλέξησις γέγονε. Οἡ π6 ΡΠ γδα86 
πύργος ϑανάτων 566 ΜΔ .ΏΠ. δ. 804, 
γ. -- Βαΐ βίποθ {Π|0856 ψουαβ ϑιανά: 
των --- ἀνέστας τα ορροβοά το 
κατὰ μὲν φϑίδας --- χρησμῳδόν, 
916 τηϊρηῦ πᾶν οχρθοίθα ἀναστάς. 
Α ργθδίθυ. ἔγθθάομη οὗ Θχρύβ51 0} 
5. ΠΟΥΘΥΘΥ απἰΐθ ΦαΠΊ1551016. 66 
ν5. 455 (447). 

Υ. 1114 54. τὰ μἕγιστ᾽ ἐτιμ.] 
61.: τὰς μεγίστας τιμὰς ἐτιμήϑης. 
Οὐ, ΧοποΡ. Απᾶρ. ὙΠ, 3, 19: 
ἄξιον οὖν σοι μεγαλοπρεπέστατα 
τιμῆσαι “ΖΣεύϑην. ΡΙαύατοι, Νῖο. 
ὁ. 10: τάλλα μὲν ὡς ἀνὴρ ἀγαϑὸς 

119. στόμα ἔβα ἴπ {π6 5ᾶπιθ Κἱπᾶ 
ἴῃ ΤΥ̓ Λάνουβ. ἴῃ Κορ!. Ῥ.]οοῦ. 
ἘΠ, 158. δηᾶ 207. 

καὶ πρόϑυμος εἰς αὐτοὺς ἐτιμήϑη. 
ὅ66. 4150 ὩΥ ποΐθ οἱ ν5. 259 56. 

Υ. 1111. ἀκούειν] ΔΑ5 ἔδυ ἃ5ς 
Ι ποῦ. ΟἿ, ποίθ. οὐ Ὑὶρ. ρ. 144. 
ἃ Πα Μοῦ. 8 ὕ4. 
4178: 94 Ἐς: 8 }Ὸ ἄταις -- ἀλ- 

λαγᾷ βέου] Ἐτυοπι ὑπ Ργθοθᾶϊηρ' 
οομραγ αἰϊγ 6 ἀϑλιώτερος νγχὲ τητιϑὺ 
ΒΊΡΡΙΥ {πὸ δᾶάνον» μᾶλλον Ῥρίογο 
ξύνοικος. ΑΒ 1πΠ6 ψοτᾶβ ἀλλαγᾷ 
βίου ὁπδπρο οὗ 116, 1. 6. ὁἡ 
ΟΠ ΔΗΡΙΩρ Π15 βΒύδϊο οὗ 11ΐς, 
ηαϊοοῖθ π6 οδθθ ὈῚῪ 10 Οδ6- 
αϊρτβ νγῶβ ΡΙαπηρδα 1ηἴ0 ΤΠ 5ΘΥῪ δηᾶ 
τηϊϑέογίαηθ, 50 ὑπὸῶῦ ξύνοικος τητιδύ 
Ὀ6 7οϊποᾶ ΕΟ {π6 βιρδύδηςινθϑ 
πόνοις δ ἄταις, Ὑγ6 τητιϑύ ΟΌΞΘΥνο 
1Ππ6 ὉΠιΙΒΙΙᾺ] ΡῬΏγαβθ ἐν πόνοις ξύν- 
οικον εἶναι, ἴἤο ἅν 811] διηϊᾶϑέ 
τοι 165; ἘΠΘ ΤΟΥ ΘΟΙΙΠΙΟΙ 6Χ- 
ΡΓΘββίοπὶ Ῥοίηρ, ξυνοικεῖν οὐ ξύν- 
οικον εἶναι πόνοις, ποῖ ξύν. ἐν 
πόνοις. Οπ {Ππ86 ρτοροβί ίοη ρ]ϑοοᾶ 
αἴξοῦ {πΠ6 βθοοῃα ΟΠ ΟἾΪΥ, 568 

ψφ 
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1180 ἑὼ κλεινὸν Οἰδίπου κάρα, 
ὦ μέγας λιμὴν 
αὑτὸς ἤρκεσεν 
παιδὶ καὶ πατρὶ 
ϑαλαμηπόλῳ πεσεῖν. 

1180 
-“ " ν᾿ ρ » , 3 Ἵ ’ 

πῶς ποτξ. πῶς ποῦ αἵ πατρῷαΐί δ᾽ ἄλοκες φέρειν, 

τάλας. 1210 

σῖγ᾽ ἐδυνάϑησαν ἐς τοσόνδε ; 

(ἀντιστροφὴ β΄. 
ΕΠ ’ ,. ΑΚ 3. ΄ 2 01Ὲ » , 

ἔφευρε α΄ ἄκονϑ ὁ πανϑ' ορῶν χρονος. 

δικάξει, τ᾽ ἄγαμον γάμον πάλαι 
1190 τεχνοῦντα καὶ τεκνούμενον,. 

ἰὼ “αϊήϊον τέκνον. 
εἶθε σ΄. εἴϑε σὲ 

ἔν 1187, 
τ ν}9}. 

ἐξηῦρέ Π1πᾶᾷ.] 

121Ὁ 

Μαϊήϊτον. ΨΗΐδ 15 [πΠ6 ὀχ] ]θηΐ ΘΟ" 76 οὕπι 8] γθϑίου θη 
οὐ Βούμα, ον Μαΐξιον; μΠ6 δοιῆραγοβ φοιβήϊον ἴῃ Επν, ΤΡΕ. Απ], 786. 
«πᾷ βασιλήϊον γοϑίογσθα ἴο Επν. ΕἸ]. 186. Ῥν ριάϊθσ, νγποβα ποῖθ οἡ 
1π6 Ραβϑδρϑ πὴδὺ 6 σοηδα] θά. Οομαραγθ αἸ50 ΕΓ, ῬΒΘΙΝ. ἔτ. ΤΙ. γ. 60. 
Ρ. 114 οα. Π1πᾶ.: κηρύσσω δ᾽ ὁσίαν βασιλήϊον, ὅ πα 1516... ν. 77: 
πυροῦσσ᾽ Ἐρινὺς ἐν νεχροῖς ϑερήϊον ξῶσ᾽ οἷο. δ Πα ἃ ΒΙΠΉΠῸΡ ἔουτη 
Ἡρακλῆος τπϑϑᾷ ὃ Ἐπ. Ἡ 6180]. 541. 

Υ. 1105... εἴϑε σ᾽, εἴϑε σε. 

Μεύίμ, 8 δ98ὅ, “. Βοδῦ 8. 110, Ῥ. 
ποίθ 8. 

Υ. 1180. κλεινὸν Οἰδ. καρα] 
566 Μεούθῃ. 8 480. 

Υν. 1181---1184͵ ᾧ μέγας --πε- 
σεῖν) Το ΜΒ οι ὑΠ6 58 1|6 68- 
Ρϑοῖϊοιϑ Ροβοῖὴ 5π|{16 64 "ΤΌ ἢ 
ἃ5 δὴ ἱπίδϑηΐ δια δ58 ρδιϑηῦύ- 
παΒραηα. Αὖ ἢγβὺ βίριιῦ ὉΠ6Υ0 
ΒΘΘΠΊΒ. ΒΟΙΏΘ αἸ ΠΟΌΤΟΥ ἴῃ {Π6 ὑγοσαβ 
πατρὶ ϑαλαμηπόλῳ, ἴον ὙΠΟ ΟΠ 6 
σοῦ Πᾶνα δχρϑοίϑᾷ πόσει 88 
ἃ θονο γ5. 468: καξ ἧς ἔφυ γυναι- 
κὸς υἱὸς καὶ πόσις. Βαΐ {ποτ6 15 
0 Οὐσδ510η). ἴογ οοϊγθούίϊοηῃ. ΕΣ 
δ5 ὑπ6 ροοϑῦ ψΊ5Π65 δυο α] Υ]Υ ἴο 
Β5Ποῦν ὕπ6 οι] το] οηδηῖρ οἵ 
Οράϊριιβ (ἃ5 500 ἃ πα Παβθθπη4) ἰοὸ 
{π6 58 πη|6 ϑγοηηδϑη, {115 ΥΘΙῪ ΟΡ- 
Ῥοβιθίοη 15. Βοϑύ ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ͂ ἴπ {Π0 
σγογθ οὗ {π6 {οχί, παιδὶ καὶ πα- 
τρὶ ϑαλαμ., ἱ. 6, τεχϑέντι καὶ 
τίχτοντι., ὅτε πόσει ὄντι. Βαύ 
πατὴρ ϑαλαμηπόλος οὐ νυμφίος 

[Λαΐειον ὦ τ. Ἡϊπᾷ.] 
1 πᾶν σϑϑήοσθα ὑπ βϑοοῃᾶ ρτο- 

ΒΙρΏΠ 65 ἃ ΡΔΙ ΘΗ -Πασρδηα, ἴῃ 
θυ. οἷπ θῇ ΠΟΥ ΒγΖοα- 
σαν, Οπ {π6 ἀδίύϊνοθ παιδὶ ἀπά 
πατρὶ 5686. Με. ὃ ὅϑ86, Ηοτ- 
δ Π ΤἹΡΏΓΥ ΤΟὔδοῦνοδ: ἡ μέγας 
λιμὴν ἀϊοῖξαν, αὶ Ἰαδίο ΤΠ ]ΟΥ 
Γπουῖῦ, αὖ Θ᾽ ΡΈΘΥ ΠῚ 511π| δοϑίδ- 
γίϑβοὶ τη , απ ἄθηη οὔϊαπι πηδγῖ- 
ὕππι δι ρίοχω 50. 

Υ. 1185. 5.610]. τθο.: πατρῴαν 
ἄλοκες" ἤγουν ἡ γυνή, ἔνϑηα σπεί- ἡ 
ρὲι δὲ “πατήρ. 50 1η γ5. 1250 (1282), 
μητρῴαν ἄρουραν. 

Υ. 1188. ἐφεῦρε -- χρόνος] 
ΕΎΔρΡΙ, πο. Θ2 7. δά. Πιπηά.: παντ᾽ 
ἐκκαλύπτων ὃ χρόνος εἰς τὸ φῶς 
ἄγει. ΟομρΡ. 41]. 6040. 114. 

γ. 1189. δικάξει] 61].: κατα- αὶ 
δικάζει. Ιὲ πιριιῦ Ὀ6 τϑηογρᾶ 
ΔΎΘΗρΡΘ5), αχϑοῦβ ΡῸΠ ΙΒ Θηὕ. 
Κὅ.66 ΤΥ ποθ ὁπ Ἐπιν. Μοᾶ, 167. Βπ. 
ΤΥΙΟΙΙηἶπ 5: τὸ ἄγαμον διὰ τὸν 
Οἰδέποδα νοητέον, οὕτω᾽ δικάξει 
ὁ χρόνος τὸν κακόγαμον γάμον τοῦ 
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μήποτ᾽ εἰδόμαν. 
δύρομαι γὰρ ὡς 

110 περίαλλ᾽ ἰακχίων 
; ΕΩΡΝΟ ἘΠῚ τ " 
ἐκ στομάτων. τὸ δ᾽ ὀρϑὸν εἰπεῖν. ἀνέπνευσά 

τ᾽ ἐκ σέθεν. 1220 
καὶ κατεκοίμησα τοὐμὸν ὄμμα. 

ἘΞΑΓΓΈΔΟΣ, , 

Ὡ γῆς μέγιστα τῆςδ᾽ ἀεὶ τιμώμενοι. Ὁ δ 
1200 οἱ᾽ ἔργ᾽ ἀκούσεσϑ', οἷα δ᾽ εἰρόψεσϑ'᾽, ὅσον ὃ 

ἀρεῖσϑε πένϑος. εἴπερ ἐγγενῶς ἔτι 1220. 
» ’ 

τῶν Μαβδακεέων ἐντρέπεσϑε δωματῶν. 
2 ᾿ ϑ λ΄ 0.9. τὴν ΓΥΡ ἫΝ » -» Ἵ 

οἶμαι γὰρ οὔτ᾽ ἂν Ιστρον οὔτε Φασιν ἂν 
τᾷ -» , ᾿ , δ 

νῖψαι καϑαρμῷ τὴνδε τὴν στέγην; ὁδσὰ 

ΠΟΙη., ννδη ηρ ἴῃ πὸ Μ55,, ἔγοτη ΘΟ] Θοίτιγ. πῃ 15 ὈΒΙΔΠΥ γορθαίθα 
ἴῃ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚΒ ΟὗὨ {818 κἰηᾶ, 50 1097: τίς σε, τέκνον, τίς σ ἔτιχτε: 
ΤΎΔΟΙ. 1004; ἐᾶτέ μ᾽ , ἑὰτέ με δύρμορον. 1096: τᾷδἕ μ8, τῷδέ ἐν. 
Οβᾶ. Ὁ, 1407 ,.54.: μή τοί μὲ -- μή μ᾽ ἀτιμάσητέ γξ. Αηΐ. 1286: τί 
μ᾽ ὄρα, τί μ᾽ ὀλέκεις: 1919." ἐγὼ γάρ σ᾽, ἐγώ σ᾽ ἔκανον. ΤΎδΔΟΙ. 97: 
πόϑι μοι πόϑι μοι ναΐει; 'ΓΠΘΥΘ 15 ποίμϊηρ ΟὈ] ΘΙ Ομ ΔΌ]6 ἴῃ {πὸ σου 
ΒΥΠΑΡΙΘ. ὅ'69 γβ8, 1188 ὡῃὰ ΑἹ. 591. 892. 895, 

ΓΝ. 1196. ἐὰν χέων Ὀϊπᾶ.] 

Οἰδίποδος “πρὸς Ἰοκάστην, τεκνο- 
ποιοῦντα ἐξ αὐτῆς καὶ γεννώμε- 
νον αὐτὸν ἐξ αὐτῆς. Βαοδιιδθ, ἴῃ 
ΒΡΘεκίηρ οὗ π πηξογίπηδῦθ τϑΥ- 
γίαρο, ὑπ ροθὺ δ|]1ὰ8465 ομΙθῆν ἴο 
1π6 πα ϑθεηα, 5:π 06 ΠῚ5 τίου 685 
γθ ὅπ οἰἱοῦ Βα] θοῦ οὗ ἀἸΒοοΌγ86, 
0860 ῬῬΔΥΟΙΡ]65, ὙΠ 10 ἢ Β.ΥΙΟΥῪ 
ΒΡΘεΚίηρ ὙΟΙΥ ἴο Οθαϊριβ, 818 
ὈΥ ἃ γροθῦϊθαὶ ᾿ΐθθηϑθ ϑοπηθοῦθα 
ταῦ ὑΠ6 Βα θδύθηγ6 γάμον. Γάμος 

. τερνῶν καὶ τεηνουμδνος ΤΏΘΘῺΒ 

ππρύϊδθ, ἰπ αὐαϊρὰ8 ΠΠΡΘΤΟΒ 
Ργοούοδῦ, ααἰῖπ 1546 πὶ ΡΤΟ- 
ὀγτθδῦαβ οϑῦ Αἱ ὙΘΥΥ 5112118 7 
τηοθ. οὗ οχρυθβϑίοη ΟΟΟΙΒ ἴῃ Ψϑ. 
1408 (1809) 54. 

γι.119ὅ 54ᾳ. 5.98 01.: περέαλλα᾿ 
περιάλλως, ὑπερβολικῶς. Οπ {π6 
Ρδυίῖο]α ὡς, νΥ ΒΊ ἢ τητιϑὺ θ6 7οϊποᾶ 
Ὑγιῦ ἢ περίαλλα. 5606. ποίθ οἡ ΕἸ. 
1414. ᾿Ιαχχίων ἐκ στομάτων 5ϊοηῖ- 
ἤθβ5 δ ο 60 ΘΙ ΘΙΙΟΥΘ. 

γ. 1196. τὸ δ᾽ ὀρϑὸν εἰπεῖν] 
Τὸ ΒρΡ6ἃ1ς πὸ ὕσαῦι. Οὐ, Μ ΥΈΠ. 
8 δ45. 5680], γ60.: ἀνέπνευσα᾽ 
ἀναψυχὴν ἔσχον ἐκ σοῦ. ἀναπνέω 
τὸν ἀέρα, καὶ ἀπὸ τούτου ἀνέπνευ- 

σὰ ἀμεταβάτως, ὅτε ἐν βέᾳ τινὶ 
ὧν εἶτα ἀπηλλάγην αὐτῆς. 

Υ. 1197. κατεκοέίμη δα] ἱ. 6. 
κατέμυσα, ἃ5 {π6 ϑοΠοΠ 18} ἰηξου- 
Ρεθύβ, 

Υ. 1199. 5. 90].: ἐξάγγελος ἔρ- 
χεται ἀπαγγέλλων, ὅτι ἀγχόνῃ Ὲ- 
λεύτησεν ἡ ̓Ιοκάστη, καὶ ὁ Οἰδί- 
πους ἑξαυτὸν ἐτύφλωσεν. 

Υ. 1201. 5610].: ἐγγενῶς: 
γνησίως. 

γ. 1208 5ᾳ. ΤΠ6 βὐδίῃ οἵ Ὀ]οοῦ 
γγὰβ ὑπουρηῦ ἰο 6 νγαβϑῃθα οἂὔὖ Ὅν. 
568. ΟΥ̓́ΤΟΙ τνϑΐου. 50. Αθῆθδϑ 
Βδγ5 ἴῃ ιγρ, Αθῃ, 11, ΤΙδ:. τὴη6 
θ6110 6 δῃΐο αἱρυθϑβϑαχῃ οὐ 
οὔθ αἀθ γΥϑοθηῦ: εοὐῤγοούδτο π8- 
ἔδ5, ἄοπθο πὶ Ἐπ η 6 νἶγοὸ 
ΔΌΙΌΠΘτο. (ϑ66 Τϑοῖρθυ, 8150 6 ̓ - 
ὑ]Π1|ῶη 46 θωρύϊϑιαπο ὁ. 8.) θυ {π6 
ἸΏΘΒΒΘΏΡΘΥ Βδυ85 ὑοῦ ΟΥ̓ Π 665 50 ρυϑδῦ 
οαηποῦ θ6 ψψαϑηθα οὐ Ὀγ {πΠ6 νγᾶ- 
ἴθυ5 οὗ ἴπηΠ6 ργοούθδὺ υἱνοβ ἴῃ Ἐπὶ- 
ΤῸΡΘ ΟΥ Αβῖ8. Βόοτηξβ, Βχέαγαϊ τὸ- 
015 ἰο ἵ δ]οκ, οἡ πιν. ΗΙΡΡΟΙ. 
084. ἀπα Φδο.οῦ 5 οὐ ΑμέΠ0]. τ. 
6 ΠΕ ΡΟ ς: 11: 

Υ. 1204 5θᾳ. ὅσα κεύϑει -- 
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1200 κεύϑει. τὰ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἐς τὸ φῶς φανεῖ κακά, 
ἑχόντα κοὐκ ἄκοντα. τῶν δὲ πημονῶν 1280 
μάλιστα λυποῦσ᾽ αἵ φανῶσ᾽ αὐϑαίρετοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

λείπει μὲν οὐδ᾽ ἃ πρόσϑεν ἤδεμεν τὸ μὴ οὐ 
βαρύστον᾽ εἶναι" 

κακά] ΔΑ ἸΟΠΡΘΥ Ρϑτι56 15. πΒΌΔΠΥ 
τηϑθ δὐου κεύϑει, ὑπ6 ᾿πύθυρτθ- 
ὑθΥβ ΒΡΡοβίηρ' {Ππ6 τηθϑῃϊηρ' [0 6 
8.5 [Ὁ] ονγ5: ποιῦπμ ον ΡΠ δ 515 ΠΟΥ 
Ἰβῦϑυ οδὴ ΘΒ. οἂαὐ ὑπ 6 6ν1]5 
ΒΊΟΝ {πΠ15 που 56 πᾶ 65; Ραύ 
1ὖὺ Ψ11]1 γοὺ υΐηρ οὔ 185 [0 
ΠΡ; 8580 {πῶῦ ὍΥ ὕμοβθ 601]}5 
ὙΠΟ δ΄6 5814 ἰο 6 δομποθϑίϑ, 
Ὑ6 τηὰπιϑὺ πηαἀουϑίθηα {ΠπΠῸ6 ἀθϑί οὗ 
Φοοεαβία, απα θγ {Πο886 αὐθυνγ αν 5 
ἴο ΘΟΠη6 ἰο ᾿ϊρ]ῦ, {Π6 561{-ἰπηϊοῖοα 
ΒΠηαπη655 οὗ Οδαϊρι5. Ταῦ 0Π15 
ἰηξθυρυθύδἑϊο. ὀδηποῦ Ὀ6 ϑαπη θα 
ἴ6 ουἱάθηβ, ἕλοι) {Ππ του ὅσα 
κεύϑ'ει, ΕΝ οαπθοῦ, Φοςογαϊηρ' 
ἰο ὑπ πιϑᾶρθ οἵ Θυθοῖ 1410), Ὀ6 
ΘΡΡΙΙΘ 4 τὸ {π6 51η0]68 δνϑηΐ οἵ 
Φοοεβία᾽Β ἀθαῦῃ. Μουύθουϑθυ, βῖπ06 
ὈΥ ἴπ6 ον ]8, γΒ1Ὸ ἢ αὺο βίθίθα ἴο 
θ86 ἀθουῦΐ ἴο Θοιηθ ἴο 11ρ}}ῦὺ ἱτητηθ- 
ἀϊαίο!ν, ἕκόντα κοὐκ ἄκοντα, ἃτὸ 
ΘΥΠΘΩΟΥ ἱπηρ]164 6Π6 5υἱοϊᾶθ οἵ 
Τοοαϑύαη ἃπα {Π6 ἀαδίγαποίϊοη οἵ 
Π15 ΟὟ. ΘΥ̓65 ΡΥ Οδράϊραβ, ἰὖ 15 
οθγύαϊη ὑπαῦ ὈΥ ὑποθθ ον]]5 ΜΓ ΒΪΟΙ- 
ὕΠ6 του} Ὠοιδθθ 15 β814 ἴο οοῃ- 
αῖϊη., νγ8 τητιϑὺ ππηαουβίδπα 411 πῃ 6 
ΟΥ̓ΠΠΘ5. ιὐῃογῦο οοιηηλυθα Ὀγ {Π6 
[ϑτη]γ οἵ ὑπ6 Τιαθαθοϊᾶςθ. ΝΥ ΘΠ 68 
10 ΤῸ]]ονγ5 πῶ {Π6 ροϑὺ οοπ]α πού 
πάνθ υυιθίθη υυϑῦ ΠΟΥ ΔΡΡΘδΙΒ 
ἴῃ {π0 ΜΗ͂Β, ὅσα κεύϑει, τὰ δ᾽ 
αὐτέκα οΐἴο., θαΐῦ Βοιηθίπίπρ' ἰο {815 
οἴθοῦ: ΕΝ ΡΏΦΒΙΒ. ΠΟΥ 
βου δὴ ΨΦΒἢ οὖ 411 ὉΠ 056 
ΘΟΥ115,  ΠΙΘΙ ὑπ15 Β͵οῦδο ροτὺ- 
Ιγ ὁὀοπύδῖη 8, ΡΘΥΌΙΥ 1] τ ἱπρ' 
[ο Ἰιρῃῦ ἴῃ ἃ 5ποτῦ 1}π|6. Βαΐ 
ἴη οΥθυ ἴο Θχρύθϑβ ὑπ|5,. Ππ ΠὰβΒ 
ΡΓΟΡΆΡΙΥ πι864. ἃ 1655 ΘΟΙΊΠΙΟΙ Θ0ῃ- 
βὑγποὐ 0} : ὅσα κεύϑει ὃ, ἃ δ᾽ 
αὐτίχ᾽ ἐς οἷο. ΟΥ̓, Τ)διηοβίῃ, Εἰ. 1, 
Ῥ.- 8971, 238, μοῦ 566 βο μα θυ 5 
ποίθ. ὁπ {πῖ5 Ταπούζοη οὗ ἔπ6 ρδυ- 
010165 τὲ --- δὲ 566 τὴν ποίβ οῃ ΤΎΘΟΙ. 

᾿ ΨΩ , , ΄ προς δ᾽ ἐκείνοισιν τί φῇς: 

140, Βαύ ὑπαῦ κεύϑει 9᾽ ἃ πηΐρῦ 
ΥΘΥῪ ΘΈΒΙΥ θ6 Θμδηροα ἴπίο κε 
ἅει τὰ Μ«1Πὴ Β6 γΘ Δ Ἴγ δαἀπηῖ {θ 
γγΠ6η ἰὁ 15. ΒΟΥΠΘ ἴῃ τη ΠΟΥ 
οὔνθη οοργιϑῦθ βαθϑοιαίο {πὸ βοῦς 
ΘΟ Βοηθ δ ἴῃ ΒΌῈῸἢ Ρΐδοθβ. [1 Π6 
ἀβρισαῖθθ, Ποράρυ]θῖη ῬΥΘουΒ ὑΠπ6 
ΘΟΠΙΠΊΟΗ γϑϑαϊηρ᾽, ἴῃ ὅΠ6 5θη86 οὗ 
ὅσα τὰ μὲν κεύϑει τὰ δ᾽ αὐτίκα 
φανεῖ κακά, [Π6. ἔογη6 Υ τοίου ηρ' 
ἴο ὑπ βαΐοῖϊαθ οὗ Φοοιβία σβῖοῇ 
νγῶϑ οομτηϊ θα ρΡυϊναύθιγ, δηα 6Π6' 
1αὐΐον ἰο ὅπ 56]1-1ηΠηϊοῦθα ρα 5}- 
τηθηὺ οἵ Οοαῖρυθ ΜΒ1Ὸἢ τγ88. Β5ΟΟῚ 
ἰο 6 πἰδᾶθ ριᾳθ]106. ΠῸ β81η6 
ΘΟ θη αΟΥ ΥΘΙΉΔΥ 5 ὑμαῦ {Π6- 
θα οὔ Ζοοαβία 15. δὴ δνϑηῦ 5ρΡ0-᾿ 
Κρ οὗ ἴῃ Ὁπ6 Ὀ]ΌΥ] ΠΌΡΟΥ, ἃ 85 
1ηγοϊνίηρ' ἢγθῦ, ὕπο ἀθαῦ οἵ {Π6 
4Έ66}, Βορομαϊν, 6ποὐ 0Π6 ἄθοῃ 
τγῶ8 οδιι564 ῬῪ ΠΟΥ οὐσῃ παπᾶ, ἃπα 
ΒΉΔΠΥ {π6 ἀϊδουϑοθ ὙΠ ΊΘἢ μδᾶ μ6- 
ἔα] θὰ ΠΟΥ οὗ πανίηρ' θθοοπιΘ ὑΠ6 
16 οὗ ΒΟΥ Οὐ 50}. 

εν 1206. Κ΄9Π0].: ἑκουσέως γὰρ 
ἑαυτὸν καὶ ὃ Οἰδίπους ἐτύφλωσε 
καὶ ἡ Ιοκάστη ἀπήγξατο. μάλιστα 
(φησὶ) τῶν κακῶν λυπεῖ τὰ μὴ ἐκ 
τύχης συμβάντα, ἀλλ᾽ ὥςπερ ἐπί- 
σπαστα καὶ αὐτάγρετα γινόμενα. 
ΜαΒΡΥΘΥ͂ 6 ΘΟΠΊΡΑΤΘΒ ΡΒΙΟΟΥ. 1518: 
ἑκουσίοισιν βλαβαις.. ΕἸΤΒΙΘΥ 
αποίθ5 ἩΘΒΥΟΙΙΤ5: ἀκον᾿ ἀκού- 
σιον. Σοφοκλῆς Οἰδίποδι Τυράν- 
νῷ. Ὅο ἴῃ Οο4. ΟΟἹ]. 188. 240. 9171. 

Υ. 1207. αἱ φανῶσ᾽] Οπ {6 
οομὐπηοίίνο πδοᾶ τ που {Π6 ρΡδτ- 
ἀ1016 ἂν 5866 Μϑύξ, 8 527. πού. 2. 
απ ἐπ6 οοτητηθηξδύουβ ὕπϑτθ απούθά. 

Ὑ. 1208 5ᾳ. λεέπει -- εἶναι] 
λείπει 15. ΠΘΥ6 ϑ64 ᾿ηὐγδηβιῦν 610, 
{Π6 56η88. Ὀοίῃηρ' ΠΡΟΥΆΠΥ, νοΐ 
νγ8 αἸγθδᾶν Κπθν 5 ποῦ 46- 
ἐιοϊοπῦ ἴῃ θοῖπρ Ροΐπῖα], 1.6. 
411 ἐπ νγ πον δισοδαγν οὗ 
Π15 ΠΙΒΌΟΥΥ 15 ρδίηξα!, Ρατ 
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ἘΞΙΑΓΤΈΛΟΣ, 

1210 ὁ μὲν τάχιστος τῶν λόγων εἰπεῖν τὲ καὶ 
μαϑεῖν. τέϑνηκε ϑεῖον ᾿Ιοκάστης κάρα. 1230 

ΧΟΡΟΣ. 
5 ’ Ἁ , 3 ,,» 

ὦ δυοςταλαινα. προς τίνος ποτ᾽ αἰτίας : 

ἘΞΙΑΓΓΕΛΟΣ. : 

αὐτὴ πρὸς αὑτῆς. τῶν δὲ πραχϑέντων τὰ μὲν 
ὄλγιστ᾽ ἄπεστιν" ἡ γὰρ ὄψις οὐ πάρα. 

121 ὅμως δ᾽, ὅσον γε χἀν ἐμοὶ μνήμης ἔνι. 
πεύσει τὰ κείνης ἀϑλίας παϑήματα. 1240 
ὅπως γὰρ ὀργῇ χρωμένη παρῆλϑ' ἔσω 
ϑυρῶνος. ἵετ᾽ εὐϑυ πρὸς τὰ νυμφικὸ 
λέχη κόμην σπῶσ᾽ ἀμφιδεξίοις ἀχμαῖς " 

1220 πύλας δ᾽. ὅπως εἰςῆλϑ', ἐπιῤῥήξασ᾽ ἔσω, 
καλεῖ τὸν ἤδη Μάϊον πάλαι νεκρόν. 1240 
μνήμην παλαιῶν σπερμότων ἔχουσ᾽, ὑφ᾽ ὧν 
ϑάνοι μὲν αὐτός. τὴν δὲ τίχτουσαν λέποι 
τοῖς οἷσιν αὐτοῦ δύςτεκνον παιδουργίαν. 

γηαῦ ἔΥΘ5ἢ πο] ρθη ἀο 
γοῦ ὈΥΙηρ Ὁ 

Υ. 1210. τάχιστος εἰπεῖν] 
Μοϑὺ αὐ1οῖ, 1.6. ΡΥ1οε ἴο [61]. 
Οὐ. Μοῦ, 8 δὅ8ὅ, Ὁ. 

ν. 1215. κἀν ἐμοὶ --- ἔνι] 
Ι πανο φααιοθα την ΘΧΘΙΡ]65 οἵ 
{Π15 Ρ]Θοπαϑιη ἴῃ ΠΥ Αανοῦ5. δᾶ 
ϑορ!ι. ῬΒΙοοῦ, Ρ. ὅδ 54. 

Υγ. 1217. ὀργῇ χρωμένη] Βπ- 
ΤΟΥ͂Θ ρογοῖίδ, ἴῃ ἃ ΡΦΙΌΧΥΒΠΙ. 
ἘπΕΡ. Οὐ ὅπως 560 Μεοΐύθ. 8 629. 
4... ἴον παρῆλϑ᾽ ἔσω ,θορΡαγο ΕἸ. 
1338: εἴσω παρέλϑεϑ'. ΡΙαίαΓ ἢ 
Οδ 1}. 6. 80: παρελϑόντες γὰρ 
εἰς αὐτὴν οἴο. 
Ν.1219. ἀμφιδεξίοις ἀκμαῖς] 

'. 6. ἀμφοῖν χεροῖν, 8.5 10 15 τ ΡΒΕΙν 
ΘΧΡΙαῖποά ὈΥ {πὸ Ἰαΐου ϑ'ομο δῦ. 
50 Οδᾶ. Ο. 1112. πλευρὸν ἀμφι- 
δέξιον, ῬοΟΌἢ 514 65. ἀμφιδεξίοις 
χερσὶ ψἃϑ υϑρθ4 ὈΥ ΛΔΟΒΟΠΎ]α5. ἴῃ 
[5 ΤΟΙΘΡτ5, δοοογάϊηρ ἰο Ηδ- 
5ΥΟθ5, ἘΠΕ. 

Υ͂. 1220. 5.6}}0].: τὸ ἑξῆς" ὅπως 
εἰςῆλϑεν ἔσω, ἐπιῤῥήξασα τὰς πύ- 

λας, τουτέστι κλείσασα. “Ὅμηρος 
(ΗΠ. ὠ, 464.)" τὸν τρεῖς μὲν ἐπιῤ- 
δήσσεσκον ᾿ἀχαιοί, τρεῖς δ᾽ ἀναοί- 
γεσκον. καλῶς͵ δὲ τοῖς λέκτροις 
ἐπεμπίπτει" δι᾿ αὐτὰ γὰρ ἀπολ- 
λυται. Οπ {Ππ|5 ραϑϑᾶρθ οὗ ΗοΊΠΘΥ 
566 Επιδύεα  ῖτι5 Ρ. 18ὅ8.ὑὈ. Μπ8- 
ΒΎΦΥ Θ ΤΏΟΤῸ ΓἸΙΡΉΙΥ 1οἴπ5 ἐπιῤῥή- 
ξασ᾽ ἔσω, ΒΒ πα 1 ρ᾽ ὉΠ 6 τα Ὑγ1Ὁ} 
γἱοΙ 6 ποθ ὁπ {Π8 ἵπηθῖ 5186. 

ΝΠ 299. σπερμάτων] 6]. παίέ- 
δων, τουτέστι τοῦ Οἰδίποδος. Βκ. 
γ11993 5ᾳ. ϑάνοι͵ Οπ τέκτειν 

ΒΙσ γίηρ πού ΟἾΪΥ 0 Ὀτΐπρ' . 
ον, Ῥαῦ 4150 ἴο 6 ὑδπ8 ρδὃἃ- 
θη, 866 ῺΥ ποΐθ οἡ ῬΒϊ]οοί, 
1ΟΟΘΥ͂. --- λέποι δὲ 15 Ραῤ ἴον λιπών. 
-- τοῖς οἷσιν αὐτοῦ. 1. 6. πῖ5 οΥγῆ 
Β0η, Οραϊρι5. 866. οἡ ν8. 861. 

ἐνάττν Ὁ ΟΥ̓Κ παιδουργίαν]) ΕῸΥ 
παιδουργόν. 80 ὁμηλικίη ἴοΥ ὃ ομῆ- 
λιξ Οαγϑ5. ζ, 28. δηα οἰβϑύνῃθυθ ἴῃ 
Ἠοχηογ. Ἐλπι τ. Απάγοιη. 989: ΖΣίξι- 
ρήνων -- ποικίλων λαλημάτων. 
ΞΈΡΡΙ. 178: πρεσβεύματα ἴον πρέ- 
σβεις. ΟἿ, οἡ 4]. 881. Μυβαξ.: 

« 

ἡ 



΄᾿Ν πᾷ ΌΥῪ πορεῖν, 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΥΡΑΝΝΟΣ. 

1990 γοᾶτο δ᾽ εὐνὰς, ἔνϑα δύστηνος διπλοῦς 
ἐξ ἀνδρὸς ἄνδρα καὶ τέκν᾽ ἐκ τέκνων τέἕκοι. 1200 

χὥώπως μὲν ἐκ τῶνδ᾽ οὐκ ἔτ᾽ οἶδ᾽ ἀπόλλυται. 
βοῶν γὰρ εἰςέπαισεν Οἰδίπους, ὑφ᾽ οὗ 
οὐκ ἦν τὸ κείνης ἐκϑεάσασϑαι κακόν" 

1280 ἀλλ᾽ εἰς ἐκεῖνον περιπολοῦντ᾽ ἐλεύσσομεν. 
φοιτᾷ γὰρ ἡμᾶς ἔγχος ἐξαιτῶν πορεῖν, 
γυναῖκά τ᾽ οὐ γυναῖκα, 

1260 

“μητρῴαν δ᾽ ὅπου 
κίχοι διπλὴν ἄρουραν οὐ τε καὶ τέκνων. 
λυσσῶντι δ᾽ αὐτῷ δαιμόνων δείκνυσί τις" 

1280 οὐδεὶς γὰρ ἀνδρῶν. οἵ παρῆμεν ἐγγύϑεν. 
δεινὸν δ᾽ ἀύσας ὡς ὑφηγητοῦ τινος 
πύλαις διπλαῖς ἐνήλατ᾽" 

1200 
ἐκ δὲ πυϑμένων 

ἔκλινε κοῖλα κλῇῆϑρα. κἀμπέπτει στέγῃ. 

[Υ͂. 1227. οὐκέτ᾽ Ὁϊπ4.] 

Υ. 1926 5ᾳ. ἔνϑα δύστηνος 
διπλοῦς οἴς.}] Οὴῃ ψΠΙΟΝ 516 
πο Ὀτουπρσπῦ ἕο ἃ ἀοαὈ]6 
αἰγοῖα] τα οθ, ἃ Πα ΒΡ πη ἔσοτη 
ἃ ππθραπα, ἃμα 508 ἔγοτῃ 
ΠΟΥ 50. Εἶπε. “Ζιπλοῦς 15. Ὁ86 
ϑοοαβαύγο Ρ]ΌγᾺ], ὩρΥΊΘοῖπρ' ΙΔ] 
ὑπ βαρϑίδϑηϊινο ἀπάἀογβίοοα ἴῃ {16 
γγουᾶβ ἄνδρα πᾶ τέκνα, νἱΖ. ἀν- 
ἁρώπους. Ετίαγαι τῖρμ ὑγϑη5- 
Ἰαΐοβ 1 ἀπρ]6Χ ρ6ητι85. 

γ.12217. χώπως--- ἀπόλλυται) 
Απ ἀπαβαα} Ἰβροβιθῖοη οὗ νψογαβ 
ἴον χώπως μὲν ἐκ τῶνδε (1. 6. μὲ- 
τὰἀταῦτα) ἀπόλλυται, οὐκέτι οἶδα. 
Ι πᾶν οο]]θοῖθα οΟΥΠΘΥ ΘΧΘΔΠΊΡ]65 
οὗ ὅπ βδιημθ Κιἰηα ἴῃ ΤΥ ποθ οἢ 
Οοᾶ. Ο. 1228. 

Υ.1228 5α. ὑφ᾽ οὗ οὐκ ἦν οἷος. 
ΤΠ ροοὺ βὲγ8 ὑφ᾽ οὗ, Ὀθοδιβο 
ὑπ σοὺ οὐ ψΠ1ῸΝ {π686 σα β 
ἀοροπᾶ, νἱζ. οὐκ ἦν, ἄθποίθβ: νυ 
ΟΥ̓ ΒΙη αἀοτ6ᾶ. 

Υ. 1280. 5 9110].: περιπολοῦν- 
τα᾽ περιερχόμενον ὥςπερ ἐμμανῆ. 
ΟΣ γυναῖκά τ᾽} βονουῦ- 

ἴῃ ὅΠ 68 β6η86 οἵ ἴο 
ἔθ το}. ὅο, ἴῃ Οϑᾶ. Ο. 1468: πῶς 
ἄν, εἴ τις ἔντοπος, τὸν πάντ᾽ ἄρι- 
στον δεῦρο Θησέα πόροι: 

Υ. 1282 54. μητρῴαν - δὲ- 
πλῆν ἄρουραν οὗ εἴς.} 39 
ὑνίη {1614 ἔγοια ψ πῖοῖ Ππΐπ- 

561} ἐπα πὶ ΟὨΙ]άγ θη ΜὙ6Γ6 
Ριοάπορα. ὅὃο λιμὴν 5. 5814 οἵ 
Τοσαβία ἴῃ γ8. 1208 (1181). ΕῸΥ 
ἄρουρα οἵ, 1486 (1481): πατὴρ 
ἐφάνϑην ἔνϑεν αὐτὸς ἠρόϑην, 
1497 (1408): τὴν τεκοῦσαν ἦρο- 
σεν. Οομρ. αἶβδὸ Ρ] αῖο ἀθ Πρ: 
ΥΠΙ. ν. 889: ἀπεχομένους͵ δὲ 
ἀρούρας ϑηλεέας πάσης, ἐν ἢ μὴ 
βούλοιτο ἄν σοι φύεσϑαι τὸ σπα- 
ἕν. 
Υ. 1286. ὡς ὑφήηγ. τινος] Α5 

τη ούμμ οα ὈΓΥ βοιη6 οὁπ6 πεῖ 
Φοοαβία δά ροπθ. νιύμῖη. 
Μυβαμ. 886 οἡ νϑ8. 987. 

γ.1951: 560]. τοο.: ἐνήλατ᾽" 
λὰξ ἐπέϑετο. 

Υ. 1287 5ᾳ. ἐκ δὲ πυϑμένων 
π-κλῇϑρα) ΤΠ οαϊδοῦβ αἰ 6 Υ ἃ 5 
ἴο π6 τηϑδηϊηρ' οὗ ὑπ686 νγογάβ. 1 
᾿ιᾶνθ 1016 ἀοαθῦ Ρθαῦ ἐπαὺ ᾿γ πυϑ- 
μένων  5Πμοι1α πηάουρίαπα {Π6 
ΠϊηΡ685 οὗ πὸ ἄοουβ, πα Ὀγ κλῇϑρα 
1π6 ἀοογ-ροδβῦβΒ. Οὗ, ΘΠ ΘΟοοτΥ. 
ΧΧΙΥ, 1δὅ: ὠρσεν ἐπὶ πλατὸν οὐ- 
δόν, ὅϑι σταϑμὰ κοῖλα ϑυράων, 
ἃπᾶ, γίτρ. Αθη. 11, 480: ΤΠἰπιϊη ἃ 
ῬΡουσαρτί ροϑίθϑαιθ ὁ δ ΈΉΤ- 
ξ φῚ γϑΙτὺ αοταῦοβ,), 8η6 1016. 
498: 1804 1 δὐσοῦδ. ὁΥ  ὉΤῸ 

ἘῸΝ ἐς οὐ ϑιηοῦϊ ρυοσπθαπηΐ 
οαγαϊη Ροβῦθ8. 5680].: ἀνέ- 
τρεψε τὰς ϑύρας, καὶ κατέβαλεν 

χ 
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οὗ δὴ κρεμαστὴν τὴν γυναῖκ᾽ ἐςξίδομεν. 
1240 πλεκταῖς ἐώραις ἐμπεπλεγμένην. ὁ δὲ 

ὅπως ὁρᾷ νιν. δεινὰ βρυχηϑεὶς τάλας, 120 
χαλᾷ κρεμαστὴν ἀρτάνην. ἐπεὶ δὲ γῇ 
μὴ Ἁ 

ἔκειτο τλήμων. δεινὰ δ᾽ ἣν τἀνϑένδ᾽ ὁρᾶν. 
ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους 

1240 περόνας ἀπ᾽ αὐτῆς. αἷσιν ἐξεστέλλετο, 

ἄρας ἔπαισεν ἄρϑρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, ἘΠ 1270 

αὐδῶν τοιαῦϑ', ὁϑούνεκ᾽ οὐκ ὄψαιντό νιν 

Υ. 1247. 1Τ Πᾶνα τοδίογοα ὄψαιντο, ἃ Ππουρη. ἀραΐηϑι ἐπ δαι- 
ὑπουιν οὗ Μ55. ὙΠ δουῖϑὺ ὋὍϊ 0ΠπΠ|185 σοὺ οϑοῦρϑα ὕπ6 ποίϊοθ οὗ π6 
ΟΟΡΥἰδύβ ὑΠγΟυΡῚ 15. γΑΥΙγ; 566 ΤΠΟΒ 6 ΟΪς, ὁοῃ ΡΒ. Ρ. 154. ξεν. 
Μ55. [πᾷ Ὁ 1π4,] ὄψοιντο. 

ἐκ τῶν πυϑμένων. ΜΝ αῦ 15 ταθϑιιῦ 
Ὀγν κοῖλα, ΟἸΤΠΟΥ ΠΟΥ Οὐ ἴῃ ΤΎΘΟΙ, 
887, 1 οδηπηοί 16]]. 

Υ͂. 1940. ἐώραις] Ἐπὶ 5ὑε }. 0ῃ 
1. γ. Ρ. 889, 42 (29, 10): ἠερέ- 
ϑεσϑαι δὲ κυρίως μὲν τὸ ἐν ἀέρι 
χρέμασϑαι, ἐξ οὗ καὶ ἣ αἰώρα --- 
ὅτι δὲ ἡ ῥηϑεῖσα αἰώρα καὶ διὰ 
τοῦ ὲ ψιλοῦ ἔχει τὴν ἄρχουσαν, 
ὡς δηλοῖ. οὐ μόνον τὸ πλεχταῖς 
ἐώραις ἐμπεπλεγμένην, ἀλλὰ 
κἀὶ τὸ μετέωρος, ἕτεροι ἐπαγωνι- 
ει ζέσϑωσαν. Βπ. ΗΘΥΙ Δ ὙΘΥοΥ 5 
ἴο ἵ) ͵ΑΔ]ΟΙκ. οα ΤΠ θοον. Αἄοηῃ. Ρ. 
248. Ὁ. 

Υ. 1242. χαλᾷ) Δ5 1μ6 Τιεὐΐῃ 
γοῦ5 Ιαχασθ ἀπά Ἰογᾶγθ, 80 
16 τοῖς χαλᾶν 15. βοϊη  Ἰ ΠΊ65 
τι564Ὰ. ἴῃ πὸ 56η86 οὗ ἸΟΟΒ ΘΗ ΠΡ, 
ΒΥ {Π| Ἰοο] ἀδέϊνο γῇ 5860 ΜΠ. 
8. 400, ὅ. 

γ. 1248. τλήμων) γΥἱα. Φοσεβίδ. 
ΟΟἡ {πὸ ομϊϑϑίοηυ οὐ Ὁπ0 ἃὐίϊοϊο 566 

Μαεαύθι. 8. 27. --- ΓΙΘ. ραυίῖοϊο ὃ 
ΡΙδορά ἴῃ {πΠ6 ἃροάοβὶβ ἴῃ ὕπο ἔο]- 
Ιουνγίηρ νγοσᾶβ 15. οχρίδϊποά Ὀγ 
Μεύθη. 8 610. 

Υ. 1244 5ᾳ. Τ6 αγθοῖδη ὑγΟΙη8 ἢ 
ἴῃ πὸ ΘΑΥ]ΙΟΥ ἀρῸ 5 ΟΥῸ ΙΔΥΡΘ ΡΪῺ5 
ΟΥ ὈγοοΟΟπο5. αἴΐξουῦ {πΠ6 1) ογΐϑη ΟΥ̓ 
Οενίδη ἔδδηΐοι, πη}1], οἡ {Π6ῚΓ 
ΒΟ ΘΟ ϊπ165 τιβίηρ' ΠΠ 6 ΤῸ ΟΥ1] ρτιῦ- 
ῬΟΒΘ 5, Π 6. ἡ 6Υ 6. ΘΟΙΏΡ6]]6α ἴο δἀορί 
Ιοπίδη ἔμβῃϊοη5 ἴῃ αγ655. ὅθο Η 6- 
γοάού Υ, 87 πὰ 88. Τ]ρ 15. οὉ- 
βουνϑθᾶ Ὀγ Ῥδοῖου. οἵ, τι γ, Ηθο. 
1110. 1.. Βο5 Δηΐιαᾳ. α΄. ΤΥ, 10, 2, 
6α. α. 5. Κορρῖίζθ, Βϑβοινοῖρ. (65 

ἢ πι51, Ζυπίαηα. ἀον ατΐθοι, Ρ. 680. 
4.6]. γὰᾶσ. Ἐϊϑι, 1. 18. ΒΟΤΗΣ. 

Υ. 1246. 5680], ὕΘ, ἄρας" 
ἐπάρας, ἀναπετάσας, ἐκέντησε τὰ 
μέρη τῶν ἑαυτοῦ ὀφϑαλμῶν, ἔνϑα 
ἀρμόξεται τὰ βλέφαρα, τουτέστι 
τὰς κό ας. Οἱ Βανιρὶά. ῬΒοθπ.κ. 
01: εἰς ὄμμαϑ'᾽ αὑτοῦ δεινὸν ἐω- 
βάλλει φόνον, χουσηλάτοις πορ- 
παισιν καἴμάξας κόρας. ὙΠ οΥΘ {Π6 
ὅ6}|0]. ὅμοια καὶ Ἑλλάνικος. ἐν δὲ 
τῷ Οἰδίποδε οἵ Λαΐου δϑεράπον- 
τὲς ἐτύφλωσαν αὐτόν" ἡμεῖς δὲ 
ποῦ θὺν παῖδ᾽ ἐρείσαντες 
πέδω ἐ ξουματοῦμεν καὶ διόλ- 
λυ μὲν κόρας. 

Υ. 1941 5864. ὁϑούνενκ -- οὐ 
γνωσοίατο] Κυΐᾶρου π85 7πᾶ:- 
ΘΙΟΊΙΒΙΥ τοιηδυκοά {πὰ αὐδῶν -- 
ὁϑούνεκα [οἸ]]ονοα Ὀχ,π6 ορίαςῖνο 
ΘΟΥΤΟΒΡΟΙα5. ἴο ἐμούκαν ΑΙ 6 ἢ 5 
γι ὑπ δοοσιδεαίνο δ ηα ᾿ηΠηϊνο. 
ΤΠ6 5656 ἴθ: δχοϊ]αἰμηϊηρ ὑπὸ 
ὑπὸ γὺ δαοᾶ ποῦ 500) ΟΥΥΠΟΥ 
μα ΟΥ 115 πδα ρα οτο ἅ,ΟΥ 
ἄοπο, Ραὺ ποπορῖοσυν 5Πποῖ 18 
5660 ἴπ ἀφύη 655 (1.6. 5ποι1 ποῦ 
566) ὑπο56 ὙΠΟοΙη ὉΠΟΥ͂ οπρπί 
ποὺ ἤο 5606, δηα ποιϊᾶ ποί 
ΚΟΥ ὑπ ο56 ποῖ Π6 ἀοϑῖνοα 
ἴο Κπον. Ὑμπαῦ {Ππ0 νον 5 ος 
μὲν οὐκ ἔδει 51 ὉΠ Πῖ5 ΟΠ] ἄγθη, 
μα οὖς δ᾽ ἔχρηξεν Πῖ5. ραυθηῦβ 
5. ουϊάθηῦ ἔγοιη {πὸ ποὺβ οὐ {πὸ 
δ 86,) ἃ5. 7611 ἃ5. ἴγοπὶ {π6 νυ ου δ 
οἵ Οδάϊριθ πἰπι561} νβ. 1931---1848 
64, τὴ; 

Υ. 1247 54. οὐκ ὄψαιντόνιν ὃ 

Ἢ 
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οὔϑ᾽ οἷ᾽ ἔπασχεν. οὔϑ᾽ ὁποῖ᾽ ἔδρα κακά, 
2 2 2 ’ ᾿ Ἁ ἐς Ἁ ᾽ “2 

ἀλλ᾽ ἐν σκότῳ τὸ λοιπὸν οὐς μὲν οὐκ ἔδει 
1250 ὀψοίαϑ', οὖς δ᾽ ἔχρῃξεν οὐ γνωσοίατο. 

τοιαῦτ᾽ ἐφυμνῶν πολλάκις τε κοὐχ ἅπαξ 1270 
ΒΩ 3 2 ,ὕ ’; ’ να; -» 

ἤρασσ ἐπαίρων βλέφαρα. φοένιαι δ᾽ ὁμοῦ 
γλῆναι γένει᾽ ἔτεγγον. οὐδ᾽ ἀνίεσαν 

' Ἄ ΌΨᾺΡ » ’ 

φόνον μυδῶσας σταγόνας, ἀλλ᾽ ομοῦ μέλας 
120ῦ ὄμβρος χαλάζης αἱματοῦς ἐτέγγετο. 

τάδ᾽ ἐκ δυοῖν ἔῤῥωγεν, οὐ μόνου, κακά, 1280“ 

0 150: αἱματοῦς 5 ἔγοῃυ ὕπο οοηϊθούπτε οὗ Η θὰ ὁ, ΜΆ, 
αἵματος. [χάλαξά 9᾽ αἴματοῦσσ᾽ Ἡϊπᾶ. 45. οοπ]θοίιγοα ὈῪ Ῥοΐβοῃ, 
Οραβο. Ὁ. 216. οα. Κιαᾷ,] 

Υ. 1206 5αᾳ. 1 πᾶνο ᾿ἰϑῖδ {π686 σϑύβθβ πηξοιοπθα, ΑἸ ΠοτιρΡῚ {Π6ῖν 
ΘΟΥΓ ΡΠ 6 55. 15 ὉΟΚπον !Θαροα ΒΥ 411 ὑπο Ἰαῦθυ ΤΠ ΘΥΡΥΘΈΟΥΒ; ἴον {116 

. χρορούϊ οι οὐ {Ππ6 ποῖῃ κακὰ δηᾶ {Π6 ϑΘμἰγ9 μονοῦ ἃ πιοϑὲ οὔ- 
1Θοὐϊομα]θ. Ἡθηθο οὐ 105 πᾶν τϑάθ γϑγίΐοιιβ αὐξοιηρύς ἤο ἁμπηθπ 
1π6 Ραββδᾶρθ, δἰ ποιιρἢ ἴῃ την ΟΡ ΠΟ ΠΟΠ6 οὗ πθηὶ πᾶν διιοοθοϑαθ. 
ΓΠΘΥΘ 15 ΠΟΥΤΘΥΘΙ ΒΟΠῚΘ ΡΙΟΡΔὈΙγ ἢ. ἐπ οοη]θόξαγα οἵ ὙΠΟ ΚΙ μη 
(θι1αν. Ἰλαυτηϑ. 1842, 1Π1. Ρ. 3932.) γο ριόροβοβ μονόστολα. ΒΆΠΕῚ 
οϑηποῦ ἀΡΎΘ 6. Ὑ10}} {1056 ὙΠῸ ΘΟΠΒΙΔΘΥ ὅΠ6 0016 ραββᾶρθ ἴο "6 ὃπ 
ἰπξουροϊαίίοι, ἃ5 ὁ πρὶν παλαιὸς δ᾽ οἴο. οἂπ ΒΟΔΥΘΟΙΥ ΤΌΠΟΥ ἰηι- 
τηϑαἸοίθ] νυ ἀξίου γ5. 1200. [ 1π 4. οπῖΐβ πὸ ἔνγο 11π65.] 

οὔ οἵ ἔπ.] 1. 6. οὐκ ὄψαιντο 
οἷα ἄὐτὸς ἔπασχεν. ὅ'66 τὴγ ποθ 
οη Αὐἱδίορῃ. 3 90165.1125, ΤΊ 1)8- 
τη Οὐμηθαϊδ 5 (πᾶν 81] {ΠπῸ Τια 
Ροθίβ,) πᾶν Ῥουύγονγθα {π15 οοη- 
Βύχσποῦοη. ἔτοιη ὑπ ΟὙροῖζθ. δο 
ΤΙΝ. υπ, 11.,. 8,..δ9: 6 81ὴ 
γνοΥΘὕα , ὨΘ ροτίδυϊ. Βε. -ἜΠ6ὃ 
γον θ οἷα ἔπασχεν τοῖον το {Ππ6 οχ- 
Ῥοϑιγο οἵ Οραϊριιβ (8566 νβ8. 108 
566. 1174544.), πα ὑπὸ 116, νυ 10 ἢ 
᾿6 Ραββθά ἔδυ υσα  ἔγοτη 15 ρΡ8- 
γτϑηΐβ᾽ {π6 νοτβ ὁποῖ᾽ ἕδρα ἴο {18 
ππγᾶου οὐ ΗΪ5 {067 πα Πῖ5 58}- 
βΒϑοαπαοηΐ ΤᾺ ΔΥΤ 6 γΥ Ὁ}. Τοοραβύδ. 

Υ. 1249. ἐν σκότῳ -- ὀφοία- 
τὸ] ΤΠιαῦ ὉΠ 6 Υ ΒΠου] 566 ἴῃ 
ἀΔΥΚΗ 655, 1. 6. 5Πο.]α ποΐ 566 δὖ 
811. 50 τηλόϑεν εἰφορῶν Ρ1Ν]. 464. 
ΒΘΘ ἴῃ ρ᾽ ἔσο πὶ ἃ ἔν, 1 1.6, ποῦ 588- 
1 ο. βλέφαρον κέχλεισταί γ᾽ ὡς 
καπηλείου ϑύραι, ἴῃ ῬΟΙΙῸΧ 110.Ψ 
ὙΠ]. 56οὐ. 198. ἔγοτμι πηΠ6 ῬΠΪηθιι5 
οἵ δορμοοῖθο: ὕπο δυϑβ]ϊα 18 
ΟΙοΒοα, ὃ5 πε ἄοοιῖ οὗ ἃ δ- 
γΘΤΙΉ, 1.6. 15 ποὺ ο]ο56. Οἵ. 
Απίρ. 117, Μυβακ. ΟἿ. οι α]οΥ 
ου ἔπιν, Τυοδα, ὅ00, 

Υ. 1261. 5.680].: ἐφυμνῶν" 
ἀνοιμώξων. βθο Βτα πο κοι ΕἸοοίν. 
882. πα ΒΙοΙἢ. 9]. ὁ. Α6860}. 
ϑϑρύ, ὁ. ΒΕ, ν5. 6. ΤῊ τον β πολ- 
λάκις --- ἅπαξ πγτιϑὺ Ὀ6 7οἴηοα νυν 10} 
πὸ Το] ον ΐηρ ἤρασσε οἷο. ΕῸΥ 1 
γγοθ]α πᾶν θθθὴ ρϑιχα τὸν Οοαϊ- 
Ρὰ5 ἴο ΟΥΥ οἷ ἀρϑίη ἃ μα ἀρεῖ 
ὑπωῦ Π15. ουθ8. σοῦ] Ὁποηοθίου ἢ 
ΠῸ ἰοῃροΙ 566 Π056 ὙΠῸΠπὶ Π6 46- 
ΒΙΓΘα ἴο 566. 1 γγ8β ΘΠΟῸρΡῚΝ [0 58 
50. 0166, 

ν. 1262. 5΄'6Π0].: ἤρασσε" ἄνα- 
πετάσας τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἔπαιεν. 

Υ. 1252 5α. φοένιαι -- ἔτεγ- 
γὺν] 1, 6. γλῆναι δὲ ἀραχϑεῖσαι 
φόνῳ τὰ γένεια ἔτεγγον, {πὸ ουο- 
Ἀ4115, ἀοβύγογθα Ὁ. ρίηβ, βίαϊηθα 
ἷβ οἴθοκβ ΨΠῊ π6 Ῥ]οΟᾶ γΥ ΒΙΟ ἢ 
Πυθα ἔγνοια ὑπ 6 νου πα. 

Υ. 1288 54ᾳ4ᾳ. οὐδ᾽ ἀνίεσαν -- 
ἐτέγγετο] ἰ.. 8. ΠΟΙ͂ ἀϊ4 {ΠῸγ 
διῖῦ (νἱΖ. αὖ ἀραχϑ'εῖσαι γλῆναι) 
αΥορ5 οὗ Ῥ]οοα τού ὶ]γ, Ραΐ 
1 Θ ἀἸθΘΙΥ ἃ Ὀ]ὰ ΟΚ ΡΙοοάγ. 
βύγθϑηι Ρουγοα ἄονη. Ὄμβρος 
᾿χαλάξης ἰ5. ὙΠπῶῦ 6 5Πποα] 4 68]] 
ἴη αούδη οἴη ΗΔ ρ ΘΙ ΓΘ ρ 6 η; ἴπ 
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ἀλλ᾽ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ συμμιγῆ κακά. 
ὁ πρὶν παλαιὸς δ᾽ ὄλβος ἣν πάροιϑε μὲν 
ὄλβος δικαίως νῦν δὲ τῇδε ϑήμέρᾳ 

1960 ῇ » 

στεναγμός. ἄτη. ϑάνατος. αἰσχύνη, κακῶν 
3 2 2 ὅσ᾽ ἐστὶ πάντων ὀνόματ᾽. οὐδέν ἐστ᾽ ἀπόν. 1280 

ΧΟΡΟΣ 

νῦν δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ τλήμων ἐν τίνι σχολῇ κακοῦ: 

" ἘΞΑΓΓΕΔΟΣ. 
βοᾷ διοίγειν κλῇϑρα, καὶ δηλοῦν τινα 

: ᾿ς τοῖς πᾶσι Καδμείοισι τὸν πατροκτόνον. 
1200 

ιν εν - 

δεῖται" 

Ἂ 1910 δείξει δὲ καὶ σοί. 

διοίγεται" 

- ἢ 

Ἀ Ἰμαϊϊηῃη ᾿πθ 9} ΟΥ̓Δ 115, ἃ5 ἴῃ 
ΤΠ πογούϊαϑ ΥὟἹ, 106. ΤΠΘΥΘ ΟΥ̓ Θ 
μέλας ῦμβρ. χαλ. αἱματοῦς 11} 

: ΡῈ ἴῃ αοηδη: οἱ ἡ ΒΟΠ ΑΥΖΘΥ͂ 
᾿ Ηδροίτθρθη σοη ΒΙαΐ. Θη αἵ- 
ν ματοῦς οοῃίγδοίοα ἕτοιμη αἱματόεις 
Ἷ 806 Μεαί(ῃ. 8 121], ηοΐ. 2. 

Υ. 129. τῇδε ϑήμέρᾳ) Οχ 
᾿ {π15. ἔογμι 866. Ηδϑσιη. οὐ ΑἹ. 148. 

δα Μεύίη. 8 4. Ρ». 128 5α. 
Υ͂. 1268 βᾳᾳ, 5'.6Π0].: πιϑ'ανὴ ἢ 

ὁ. αἰτέα τοῦ ἐξιέναι αὐτὸν οἵνα(φησὶ) 
δείξῃ τοῖς πολίταις, ὅτι ἀξίως ἕ ἑαυ- 
τὸν τιμωρήσατο ἐπὶ ἀκουσίοις πα- 
ϑήμασι, καὶ ὡς μέλλων ἑκοντὶ 
ἐξιέναι τῆς πόλεως διὰ τὰς ἀρὰς, 
ἃς ἔφϑασεν ἐπαρασάμενος. 

Υ. 1208, βοᾷ) Οτἄφθυβ]ουα]ν. 
ΧΘΠΟΡΕ, ΑἸΔΡ. Ι,8, 12: τῷ Κλε- 
ἄρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα. 
8.19: ἐβόων δὲ ἀλλήλοις μὴ ϑεῖν 

: δρόμῳ. δᾶ ἴῃ Ἰηλ ΠΥ ΟΥ̓ΠΘΥ Ρ]Δ 668. 
᾿ Φ ΒΟΗΑΞΚΡ. 

ὮἉὮὉ Ὗ. 1260ῦ.. ΒΌΠΟΙ, γδοι: 

ΤΥ ὙΦ ΟΝ τ 

βὰς 

τὸν μη- 

τὸν μητρός, αὐδῶν ἀνόσι᾽ οὐδὲ δητά μοι. 
ὡς ἐκ χϑονὸς. δίψων ἑαυτὸν, οὐδ᾽ ἔτι 
μενῶν δόμοις ἀραῖος, ὡς ἠράσατο. 
ῥώμης γε μέντοι καὶ προηγητοῦ τινος 

τὸ γὰρ νόσημα μεῖξον ἢ φέρειν. 
κλῇϑρα γὰρ πυλῶν τάδε 

ϑέαμα δ᾽ εἰςόψει τάχα 
τοιοῦτον. οἷον καὶ στυγοῦντ᾽ ἐποικτίσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ δεινὸν ἰδεῖν πάϑος ἀνθρώποις." 

1200 

1206 

τρός" ἔμελλε λέγειν τὸν μητρὸς 
μιάστορα᾽ σιγᾷ δὲ τοῦτο διὰ τὸ 
αἰσχρόν καὶ φησὶν ἀνόσιον, ἄῤ- 
ὅητον εἶναι. Οὐ, Μδτῃ. 5. 289, 

γ. 1266.ἁἩ. ὡς -- δέψον] 8.66 
Μαδῦθ. 8 δ08, - 

Υ, 1267. ἀραῖος, ὡς ἠράσα- 
το} 1. 6. ἀραῖς ὑποκείμενος, ἃς 
ἠράσατο, οὐ, 8 {Π6 ΠΟ αβῦ οὴ 
νΒ. 1268. τπδουργοῦϑ, διὰ τὰς ἀρᾶς, 
ἃς ἔφϑασεν ἐπαρασάμενος. 80 
ΔΌοΟΥνΘ γ58. 620, ἀραῖος ὀλοίμην. 

γ. 1208. δ ώμη ς] ἱ. 6. {πὸ ρονγοῦ- 
Ὁ] αβϑιϑύδηθθ οὗ 5016 016, 

Υ. 1209. νόσημα] ἱ. 6. πάϑη- 
μα. ---- ὅ6},0]. γ66,: μεῖξον ἢ φέ- 
θειν᾿ βαρὺ πλέον ἢ ὥςτε δυνα- 
σϑαι φέρειν τινά. ΟΥἷ. ΜαΑθΠ. 
8 448. ν. 842. οί 8 97, 8. «α- 
αἰδδμ, ὅ. 

Υ. 1272. οἷον ---ἐποικτέσαι] 
5606 Μοῦύθη. 8 479. πού. 2. ἃ. ΕΒ οϑὲ 
8. 122, 9. δηϊιηδᾶν. Ϊ. Ρ». 602. Τὴ 6 
ΒΆΤῚ6. βϑηπηθηῦ ΟΟΟΠΥΒ. ἴῃ ΑἹ. 934. 



ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 129 

Ε. ὦ δεινότατον πάντων. ὅσ᾽ ἐγὼ 
121τῦ προςέχυρσ᾽ ἤδη. 

τίς σ᾽. ὦ τλῆμον. προςέβη μανία; 
τίς ὁ πηδήσας μείζονα δαίμων 
τῶν μακίστων 
πρὸς σῇ δυοδαίμονι μοίρᾳ; 

Ε ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐςιδεῦῖν δύναμαί σ᾽. ἐθέλων 
πόλλ᾽ ἀνερέσϑαι, πολλὰ πυϑέσϑαι, 
πολλὰ δ᾽ ἀϑρῆσαι" 

᾿ τοίαν φρίκην παρέχεις μοι. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

1300 

1905 

αἰαῖ αἰαῖ, 

δύστανος ἐγώ. ποῖ γᾶς φέρομαι 
τλάμων; πᾶ μοι φϑογγὰ φοράδην; 
ἰὼ δαῖμον. ἵν᾽ ἐξήλλου ; 

1288 
1310 

ΓΥ. 121ῦ 54ᾳ. πρ. ἤδη. τίς σ᾽, ὦ τλ.--πρ. μανία; τίς ὁ πηδ. 
ξεμείζ. δ. τ. μακ.--επρὸς Ὠϊπα.] 

Υ. 1219. Βούνϑθθηῃ πὸ ψονβ μοίρᾳ 8πᾷ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἴο. {πὸ [ο]- 
Ἰουγίηρ' τὸ οὐρα ἴῃ ἐπ ΜΕΝ, φεῦ, φεῦ, δύστανος. 1 πᾶνε ο]]ον θα 

 Ῥιμαογῇ ἴῃ οὐ ϊηρ' ὑπ 6, 8.5. ὃ ΤΏΘΥΘ τϑρϑύιοι. ἴσου νϑ. 1284, 
[Υ- 1288 58ᾳ. αἰαϊ, αἰαϊ, δύστ. ἐγὼ, τ--- ποῖ γ. φ. τλ. πᾶ μοι 

φϑογγὰ διαπέταται φοράδην; Π1π4.] 
᾿ Υ͂, 1284, φεῦ, φεῦ 15 τὐάοᾶ ἴῃ ἐμπ6 Μ55. Βδέοσδ δύστανος: Βαὲΐ 

Τ Βμᾶνα οπιϊ δα 1 1 Ἢ οτ πὶ ἃ πη. 
γ. 1986. ϑουιθ Μ55. δἀᾶ διαπέταται Ὀδύννθθη φϑογγὰ ἃπᾷ φο- 

 ράδην, οἶποιβ πᾶνε διαπέπταται, οπ6 οὗ ἔπϑι διέπταται, Ὀπὶ Ὠϊη- 
ἀονῖ Πὰ5 ὙἱρΈ. ΠΥ πούϊοθα {Π6 ϑΡα ΣΟ 8688 οὗ {815 ννοχᾶ. 

Υ. 1287. ἑξήλλου 15. Η ϑύτὴ 8: π᾽5 οΘοῃ͵]θοῦατθ. Μοβὺ οὗ πὸ Μ55. 
ἐξήλου, ἃ ἴεν ἐξήλω. 

------ 
-.---Σ 

ρα δὴν» ϑΈΡΡΙΥ φέρεται ἔτομι {Ππ6 
Ρυθοθαϊηρ οἴδιβθ. Οϑαϊραβ 815 

Υ. 1214 54.᾿ ὅσ᾽ ἐγὼ προς- 
ἑκυρσ᾽ ἤδη] Α τύπου ἀπιιβιι] 
οοπδύγιοίίοη. τυγχάνειν 5. 8180 οο- 
ΘΑ ΒΙΟ ΘΠ Ἰοϊμθα τὰ ἢ ἐπ6 δοσι- 
βϑῦγο, δηα ἴῃ ὑπ 6 β58πι6 56η86 οὗ 
Ἰηϑοίϊηρ. τ αὐ, ΟΥ ΘΧΡΘΥΙθη- 

π΄ οἰνο, 
“- Υ. 191 54. τές σ᾽ -- προςφέβη 
" μανία:] ὃο ΑἹ. 181: σὲ δ᾽ ὅταν 
3 3 πληγὴ “]ιὸς --- ἐπιβῇ, ἀπ ῬΙΠΊοοΙ. 

198: τὰ παϑήματα κεῖνα πρὸς 
αὐτὸν --- ἐπέβη. 

Ὑ: 1216 54. τές ὃ πηδήσας] 
ἰ. 6. τίς ἐστιν ὁ δαίμων, ὃς ἐπή- 

δησεν. Πηδᾶν μείξονα 5. ἃ Ὀτὶοῖ 
δχρυθββίοι ἴον μείζονα πηδήματα 
πηδᾶν. 8.86 τὴν ποΐθ ὁ νυ. 259 86. 

Υ. 128. πᾶ μοι φϑογγὰ φο- 

πᾷ μοι φϑογγὰ φοράδην, πδαμῖαι ο α 
{πα΄ Πανίηρ᾽ ΠΟΥ Ἰοβὺ ΠῚ5 βιρηῦ, ἢ 
οαηηοῦ ἀἸβοονου ἴῃ παΐ αἸγθούϊοη 
{πὸ βοιπά οὗὨ Πῖ5 νοΐοθ 8 οδυυῖθα, 

Υ. 1286. ἰὼ δαῖμον, ἵν᾽ ἐξήλ- 
λου} ἃ βπη Πανὶ Ἰάΐοτη ΟΘΟΌΓΒ ἢ ΨΒ. 
1210 56ᾳ.: τές ὁ πηδήσας μείξονα 
δαίμων τῶν μακέστων πρὸς σῇ 
δυςδαΐίμονι μοίρᾳ: Οἷ, Α656}!. 
Ῥρυβ. δ21 αα. ΒΙοιμΐ.: ὦ δυςπό- 
νήητϑξ᾿ δαῖμον, ὡς ἄγαν βαρὺς πο- 
δοῖν ἐνήλλου παντὶ Περσιχῷ γέ- 
νει. ΤῊΘ 56η58 ἴθ: Ο ροῦ, ν ΠΥ 
μπαϑὺ ποῖ τυ θα ΔΥΔΥ, ΟΥ̓ 
ΘϑσαρΡΘαϑ 1. 6. ἴηἴο ψμδὺ ὁε]8- 
τίν παϑὺ ποῖ δαβῦ τ ὃ 

Ὁ 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἐς δεινὸν. οὐδ᾽ ἀκουστὸν. οὐδ᾽ ἐπόψιμον. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

(στροφὴ α΄.) 
ἰὼ σκότου 

1290 νέφος ἐμὸν ἀπότροπον, ἐπιπλόμενον ἄφατον, 
2 Ἁ Τ. ΒΩ 

ἀδαματὸν τὲ καὶ δυφουριστον ὃν. 1315 
οἴμοι, 

οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις, οἷον εἰρέδυ μ᾽ ἅμα 
κέντρων τε τῶνδ᾽ οἴστρημα καὶ μνήμη κακῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

[29 χαὶ ϑαῦμά γ᾽ οὐδὲν ἐν τοσοῖςδε πήμασιν 
διπλᾶ σε πενϑεῖν καὶ διπλᾶ φορεῖν κακά. 1320 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ, 
(ἀντιστροφὴ α΄.) 

ἰὼ φίλος. 
σὺ μὲν ἐμὸς ἐπέίπολος ἔτι μόνιμος. ἔτι γὰρ 

. 1296.  ἔονν Μ55. αν φέρειν, ἃ φΎθδίθυ ΠΡ 6., δηα {Πο56 
1Π6 θοῦ, φορεῖν: 1 πᾶν δοηβθαποηῦ ϑαορίθα {π6 Ἰαύξοι, δ ποιρ ἢ 
Ι ἀουδὺ πβθίπου ουθη {Π|8 18. {π6 ὕστιθ τϑδάϊηρ, 1 ᾶὺθ 4180 50110 
ἀουρίβ δροιῦ {πΠ6 ποῦ κακα. ΕὟΥ ΠΟῪ οοπ]ᾶ {π6 ΟἤΟΥΤβ 567 ἐμπαῦ 
Οοαϊραβ ον ἀοα]6 οΥἽ15 ἴῃ 5 πὸ Οα] τη τὑ165 8ἃ5 Π6 γγδϑϑ ὕΒ 6 ἢ 
ΟΡΡιθϑδϑδᾶ σι (ἐν τοσοῖςδε πήμασιν). 

Υ. 1288. ἐς δεινὸν -- ἐπόψι- 
μον] 1 νψδ ϑΌρΡΙΥ ἐξήλλετο οὐ 
“προέβη, ἰὰ τᾶν Ὀ6 τοπάοτοα 1 
οο]δηϊίαύο απππὶ παῖ 
οὐ ἄθ] 6 τὰ ὕπτῃ νἶϑιι ἢ Θ δ Υ 18 πη. 

Υ. 1289 58ᾳβ. σκότου νέφος] 
ΟἹοι 45 οὗ ἀδυῖπ 55, 1. 6. ἋἀΥκ 
οἸοιιᾶθ, νὰ τ ΪΟἢ ΤΥ ΘΥΘ5. 86 
ογουβριθδᾷ. ᾿Ζπότροπον, ἃ Ὅτ ἷ- 
ηϑδηάδ, 88 ἨἩ ΘΒ ΟΝ. ἰπίουρυθίβ, 
ὃ τις ἂν ἀποτράποιτο. ΟἿ. ΑἹ. 607. 
ΤΙ πογᾶβ ἐπιπλόμενον ἄφατον 
ἃγ8. ΘΧρ αίπθα θγ ὑπθ ΒΟΒΟΙ δῦ: 
ἀφάτως ἐπιληλυϑός, 1. 6.  ΒΙΟΝ 
ΟΟΙΘΒ ΠἼΡΟΙ 6 ἴῃ ἃ πουύγῖᾶ 
Τὴ δ᾿ ἢ ἢ 61. [Πὴ1655 10 15 θΘΟΘΥ ἤο Ομ 
1π6 δοιητηδ οἴου ἀπότροπον, δηᾶ 
πη ἀογβύδηα Π 6 τ ΠῸ]6 Ραϑδαρο ὑΠτι5: 
ΑἸ 5! Π6 οἹοπαᾶ οὗ ἀδυκηθ55 
ὙὙΠΙΘΝ ΟΟΠΘ5 ΠἼΡΟΠ Π168, (ἐπι- 
πλόμενον) ἃ Ὁ οπηῖη 816; ΠοΥτῖα, 

Υ. 1291. ἀδάματόν τξ οἴό.] 
Βυαποῖὶς τἸΡΉ ΠΥ ἰηΐουρτθῖβ ὉΠ 656 
το {π|5: 1 υ ποῖ 16 δα 1η- 
σα 16. ΤΊ Ἰαύίου δα]θοῦνο 
ΒΘΥΥΘ5. [0 δχρίδϊη {Π6 ΓοΥΠΊΘΡ. 

ψὺαθϑόβᾳ; οἷον εἰφέδυ -- 
κακῶν] 1. 6. οἷον τὸν ϑυμὸν οἷ- 
στρᾷ ταῦτα τὰ κέντρα ἅμα καὶ ἡ 
τῶν κακῶν μνήμη, “ἰτ ππαϑΐ 
τὴ ἃ ἀπ 655 4ο Π 656 δΒύϊπρ5 δηᾶ 
ὉΠ 6 Τϑοοϊ]θούϊοι οὗ ραϑὺ οὐἱ- 
168 δῦ 9Π66 ΔΕΓΙΠΙοῦ τπ6. ΒΥ 
κέντρα 6 τηθϑη5 ὕπδ ρεαθπρ οαΐ 
οὗ 16. ουϑϑ, ΟΥἍ, ἸΏ γ6 1100 Δ}. 
Π6 ΟΪα 805 Ὑ ἢ ὙΠ Π1ῸΙ. π6 Ῥαΐ ἐπθ πὶ 
οαΐ. Ξ'6Π0]. ὁμοῦ με εἰφέδυ ἢ τε 
ἀπὸ “τῆς πηρώσεως ἀλγηδὼν καὶ 
ἡ τῶν κακῶν ὑπόμνησις. 

γ..1296. διπλᾶ σὲ πενϑ' εἴν] 
1. 6. διπλοῦν πένϑος σε αἴρεσθαι, 
οἵ. Βαττρ. ΗΒ]. 148: οὐ διπλᾶ 
χρήξζω στένειν, δια ἔγαρτα, ἰησθρ. 
ΧΩΥΙΙ. ρ. 199. εοἅ. Τϊπᾶ.: ὕστε- 
ρον στένει διπλᾶ. 

γ. 1298, 5. 68.0].: ἐπίπολος" 
περιπολῶν ἐμὲ καὶ περιμένων (μό- 
νιμος6) ἔτι. νῦν δὲ τοὺς ἀπὸ τοῦ 
χοροῦ γνωρέξει;, ἴσως διὰ τὸ τε- 
ταράχϑαι ἐπὶ τῷ τοσούτῳ προς- 
φάτω κακῷ. 
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ς , Ἁ Ἁ ᾿᾿ 2 

ὑπομένεις ἐμὲ τὸν τυφλὸν κηδευων. 
1900 φεῦ φεῦ. 

οὐ γάρ μὲ λήϑεις. ἀλλὰ γιγνώσκω σαφῶς, 1925 

καίπερ σκοτεινὸς, τήν γε σὴν αὐδὴν ὅμως. 
᾿ ΧΟΡΟΣ, 

ὦ δεινὰ δράσας. πῶς ἔτλης τοιαῦτα σὰς 
ὄψεις μαρᾶναι; τίς σ᾽ ἐπῆρε δαιμόνων ; 

ΟΥ̓ΔΎΠΙΤΟΥΣ. 

(στροφὴ β'.) 
1900 ᾿Ἵπόλλων τάδ᾽ ἦν. ᾿Ζπόλλων. φίλοι. 

ὁ κακὰ κακὰ τελῶν. ἐμὰ τάδ᾽ ἐμὰ πάϑεα. 1930 

ἔπαισε δ᾽ αὐτόχειρ νιν οὔτις. ἀλλ᾽ ἐγὼ τλάμων. 

74 γὰρ ἔδει μ᾽ ὁρᾶν, 
ὅτῳ γ᾽ ὁρῶντι μηδὲν ἦν ἰδεῖν γλυκύ; 1395 

᾿ ΧΟΡΟΣ. 
1510 ἦν ταῦϑ'. ὅπωςπερ καὶ σὺ φῇς. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
ἘῸ ᾿ξ ΘΝ ΕΣ τὰ ον , 

τί δὴν ἐμοι βλεπτον. ἢ στερχτον. ἡ προφήγορον 

ΓΥ 4290. {ς: Ὀϊπ4.}. 
γι 1811. 

Υ. 1299ς. ὑπομένεις μὲ κη- 
δεύων) Ηφοτοάδοῦ. ΥἼΙ, 101: ὑπο- 
μενέουσι χεῖρας ἐμοὶ ἀνταειρόμε-. 
νοι. Ὀϊοάου, 51. ΧΙΧ, 12: μη- 
δέποϑ'᾽ ὑπομένειν ποιοῦντας τὸ 
προςταττόμ ἕνον. ΧΘΏΟΡ .ι. ΟΥτορ. 
ἀγ, δ: 29; ὑπόμεινον προςτάξας. 
ΒΟΠΑΒΕ. 

Υ. 1801. οὐ γάρ με -- σα- 
φῶς} Κυΐρον, ὀοιηρᾶγθβ Ηοῃι. 1]. 
ὠ, ὕθ8: καὶ δέ σε γινώσκω, Πρία- 
μν8., φρεσίν, οὐδὲ μὠξε λήϑεις. 

Υ, 1802. καίπερ σκοτεινός] 
Οἵ. νβ8. 419: λέποντα νῦν μὲν 
ὄρϑ'᾽, ἔπειτα δὲ σκότον. Νν6 ὁοτη- 
Ρᾶγοβ ΕΌΙΎΊΡ. ΑΙς. 879: καὶ μὴν 
σκοτεινὸν ὄμμα μοὺῦυ βαρύνεται. 
ΟὐταραΥΘ 8,180 » ΑἹ; 1ὅ 54.: ὡς εὖ- 
μαΐλδὲς σου, κἂν ἀποπτος ἤς; ὄμως 
φώνημ᾽ ἀκούω καὶ ξυναρπάξω 
φρενί. 

γ.180854ᾳ. τοιαῦτα σὰς ὄψεις 
μαρᾶναι) ὅ.58.6 ποῖθ οῃ νϑ8. 29. 
Οπ {πὸ 86 οὗ {π6 νον τλῆναι 1 
Πᾶν τγϑιηδυκοα αὖ Οβα, Ὁ. 180. 

τς στερκατὸν Ὦ ἱπᾶ. 

γ.1804. 5 6} 0].: ἐπῆρε", ἔπεισε. 
καὶ , Εὐριπίδης (ον. 820,)" ὅςτις μ᾽ 
πάρας ἔργον ἀνοσιώτατον. 
Υ. 1805. πόλλων τὶα δ᾽ ἢν] 

τάδε ὈΘΙΟΠρΒ ἰο ὅπ ποῦῃ καπα. 
Υ. 1806. ὁ κακὰ -- πάϑ'εα]) 

Οααϊρτι5 Πἰτη561 οχρ]δίηβ (ν. 1848 
54.) ΨΥ 6 5805 ὑπαῦ Πιῖβ τηϊδέου- 
ὕπη085. 816. Ὀτοισιῦ προὸπ Πΐπὶ ὈΥ 
ΑΡοΪ]ο, τὸν ἐκ ϑεῶν φανέντ᾽ ἄνα- 
γνον καὶ γένους τοῦ Λαΐου. Οοταρ. 
1440 5ᾳ. Απα ΤΊγοβθβ πδα αἰσοθαν 
γοδϊοίοα {ππ5. ἴῃ ν8. 877: ἐπεὶ 

ἱκανὸς ᾿Δπόλλων, ᾧ τάδ᾽ ἐκπρᾶ- 
ξαι μέλει. 

Υ.1801. ἔπαισε δ᾽ αὐτόχειρ 
νυν οἷο.]} 1. 6. ἔπαισε δ᾽ αὐτόχειρ 
νιν (8ο. τὰς ὄψεις) οὔκ ἐκεῖνος, 
ἀλλ᾽ ἐγώ, οΥ, ἔπαισε δέ νιν οὔτις 
ἄλλος, ἀλλ᾽ ἐγὼ αὐτόχειρ. 

Υ͂. 1811 5ᾳ. τέ δὴτ᾽ ἐμοὶ -- 
ἡ, δον ἃ] ἡδονᾷ τοΐθυβ ποῦ ὁῃ]Ὺ ἴο 
ἀκούειν, Βαΐ 4150 ἰο βλεπτὸν «πὰ 
στερχτόν, {Ππ6 56η86 Βοΐπρ: ψ παῖ 
ΟΦ 1 ΦΥ͂ ΙοΟΠρΡΟΥ 10 ἢ ΡΙ68- 

9 Ἐ 
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“,͵.9. η, 3 ᾿Σ , ς ΩΣ 

ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἀκούειν ἡδονᾷ. φίλου; 

ἀπάγετ᾽ ἐχτόπιον ὅ τι τάχιστά μὲν 
ΟἹ ἢ 191 ἀπάγετ᾽ . ὦ φίλοι; τὸν ὄλεϑφον μέγαν. 

τὸν καταρατότατον. ἔτι δὲ καὶ ϑεοῖς 1840 

ἐχϑρότατον βροτῶν. 
ΧΟΡΟΣ; 

δείλαιε τοῦ νοῦ τῆς τε συμφορᾶς ἴσον. 
Ν ᾽ ’ ,ὔ 9,.».,.,ἹἹἋ » ΄ 

ὡς ἡϑέλησα μηδὲ σ΄ ἂν γνῶναί ποτε. 

ἘΣ ΘΤΑΊΤΟΥΣ, 
(ἀντιστροφὴ β΄.) 

1390 ὄλοιϑ᾽ ὅοτις ἦν ὃς ἀγρίας πέδας 

νομάδ᾽ ἐπιποδίας ἔλαβέ μ᾽ ἀπό τε φόνου 1300 
ἔρυτο κἀνέσωσεν. οὐδὲν ἐς χάριν πράσσων. 

[Υ. 1812, αδονᾷ, Ὁ 1πη8.] 
ν΄. 1819. Τ᾽ παν ᾿αδορίοα {π6 γϑδ αἴ ηρ’ ΡΥοροβθα Ῥγ ΝΥ, ΜΚ. 

ὥς σ᾽ ἠϑέλησα μηδ᾽ ἀναγνῶναί ποτ᾽ ἄν, ὀχοοθρῦ {πῶ ΒΥ υᾺ] οὗ {ΠπἸ6 1 
Παγο ποτὲ Ἰπδίθδα οἵ ποτ᾽ ἄν. 

Υ. 1821. νομ ἅ δ᾽ ἴθ ἘΠ ΒΊΟΥ 5. οοῃθοίατο. ΜΗ͂Ρ, νομάδος. 
ἔλαβέ μ᾽ 15 Τοτππᾶ ,ἶῃ Τὰ ἃ ῬΥ. τη. δπα ἴῃ ὑπ6 5θμο]θ. Τ]|6 Οὗ 
Μ55. πᾶν ἔλυσέ μ᾽  ὙὝΙΟΙΝ νἱοϊαύθθ ὕΠ6 τηθῦγθ. Βα} 1 ἄο ποῦ θύϑθῃ 
ἀπίῃς ὑπαὶ ἔλαβέ μ᾽ ναϑ πυϊύίθη ὈΥ ϑόΡρμοοῖθθ. 8366. {πὸ δχρίϑπε- 
ΤΟΥῪ ποίθ. 

γι 1392: 1 βᾶνθ δαορίθα ῬϊπμᾶουβΒ τοϑᾶϊπρ, ἔρυτο, ἱ, 6. ἐρύ- 
σατο. ΜΒ. ἔῤῥυτο. 

ΒΌΤΥΘ ΘΠ ο]α, ΟΥ ΤΟΥ 6, ΟΥ̓ ΘΔΤΥ 
δ ἀάγοββθᾶ ἴο τὰ 6 

Υ͂. 1814. ἀπάγετ᾽ ἐκτόπιον] 
1. 6. ἐκ τοῦ τύπου. 80 ν8. 1411. 
ϑαλάσσιον ἐκρέψατε. ΤΡ Μοῦ. 
8 440, 8, Βοδύ ὃ 97, 
. 1810. τὸν δ εὐίρον ω ἐ- 

γαν] ΤηΘ Θοπιρ!οίθ ρῃγαβο σγοῦἹά 
με: τὸν ὄλεθρον μέγαν ὄντα. ὅ668 
ΤῊΥ͂ ποΐθ οἡ Υἱρ. Ρ. 982 53α. πεν. 

γ. 1818. δεέλαιε τοῦ νοῦ -- 
ἴσον] ΤῊ ομοΥα5 58 05: γοὰ δ γ6 
ΘαΘΔΙΥ νιτούομοα βτοπρἢ 
1η 6 Θσομβοϊοι θη 6585 ΟΥ ΥΟῸΓΥ 
ΟΥ̓ΙΠ65 δηα οὗ {6 1ν Βανι ρ' 
γοηᾶοτθοα γοὰ δὴ οδ͵]ϑου οἵ 
Βεαΐγοα ὸ ροάϑ δηᾶ τη, ἃ 8 
Ὑ6]11 5 Φγοσρ ὑπ6 ΟΥ̓ΪΠ65 
πη βοῖν 8, 4ΖἼείλαιε τοῦ νοῦ 
οἴο 15 ϑοὸα ἴῃ {ΠπΠ6 58 16 5686 
85 οἰκτείρω σὲ τοῦ νοῦ εἴο., ἴῃ 
ὙΒΙΟἢ Ῥηγ 856 (οἵ, Μαῦτ. 8 868.) 
10 15. γ061}} πον πῶῦ ὉΠ6 ρϑηϊθνο 
15. ποῦ σον ΘΥΘα, ὈῪ ἃ βιρργθϑβϑϑα 

Ῥτθροβιθίοα. ΤῈ {Π6 5816 ἸΏΒΉΠΘΥ 
1π6 δάϊθοιῖνοβ σχέτλιος, τάλας, 
τλήμων ἃτθ Ἰοϊποα νι ἢ {Ππθ͵ σ'ϑηϊ- 
ἴνο. ΟΥ, παν, Ηρο. 188: ὦ χε: 
τλία σὺ τῶν ἀμετρήτων πόνων. 
Ηδ]. 946: ὦ τάλαινα συμφορᾶς. 
1014, 1248: οὗ ᾽γὼ τῶν ἐμῶν τλή- 
μῶν κακῶν. Ιοῃ 900: τλήμων σὺ 
τόλμης. ὅε6. οί 8 101-109. 
ΤΡ 

γν. 1820. ὅςτις ἦν] 80 ΕἸ. 1128: 
δόϑ'᾽, ἥτις ἐστί, προρφέροντες. 

Υ. 1820 58ᾳᾳ. ὃς ἀγρίας -- 
κἀνέσωσεν] 1 πθ6 πουνᾶβ 
ἀγρίας πέδας ἐπιποδίας νγ6 ταῦϑί 
απαογβύδπα ἀπὸ, ν»ΏΙΟΝ 15 ρ] δορά 
Βδίοσθ φόνου. ᾿ΒΠηΐαν ΘΧΘΙΏΡΙΘ5 
δΥ6 δαἀπορα ὃγ Μοῦ, 8 ὅθ, 4. 
Ἠδπηοδ {Π6 ᾿ηὐουτηϑαϊαῦθ γὰρ ἔλαβε 
185. ΟὈ] οὐ 016, βἴποθ ἰῷ 15. ουὶ 
ἄθην {παὐ νγθ ὁδηποῦ βὰν ἔλαβέ με 
ἀπὸ πέδης, πὸ {πᾶὶ ἀπὸ πέδης 
τηιϑὲ θὸ Ἰοϊποα νὰ ἔρυτο κανέ- 
σωσεν. Βαΐ {π6 Θχϑιηρῖθϑ αποίρα 



Ἢ ὙΎοΥ ΕΠ ἘΞ τ ΚΑΙ, ΞΨΨΉΣ, 
ἸΩΙῪ ἋΣ Δ ἌΣ ον .πῸ 

Χο το άς ΩΣ αν 4" Τ- ταν 
τς ὯΝ εν Η 

ἄντ, ον ε ξεως ὑὸν 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΥΡΑΝΝΟΣ. 132 

4 Α Ἢ Α 

τότε γὰρ ἂν θανὼν 

οὐκ ἦν φίλοισιν οὐδ᾽ ἐμοὶ τοσόνδ᾽ ἄχος. 18δῦ 

ΧΟΡΟΣ. 

1920 ϑέλοντι κἀμοὶ τοὐτ᾽ ἂν ἦν. 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ. 
(ἀντιστροφὴ γ΄.) 

“ Γ ἐΑΑΣα " ἈΝ ἘῸΝ , οὔκουν πατρός γ᾽ ἂν φονεὺς ἡλϑον, οὐδὲ νυμφίος 
βροτοῖς ἐκλήϑην ὧν ἔφυν ἄπο. 
νῦν δ᾽ ἄϑεος μέν εἰμ᾽, ἀνοσίων δὲ παῖς. 1300 

1380 ὁμογενὴς δ᾽ ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς ἔφυν τάλας. 
εἰ δέ τι πρεσβύτερον ἔτι κακοῦ κακόν, 
τοῦτ᾽ ἔλαχ᾽ Οἰδίπους. 

190 

ΧΟΡΟΣ, 

οὐκ οἶδ᾽ ὅπως σε φῶ βεβουλεῦσϑαι καλῶς. 
κρείσσων γὰρ ἦσϑα μηκέτ᾽ ὧν ἢ ξῶν τυφλός. 

: ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ. 
1980 Ἷ μὲν τάδ᾽ οὐχ ὧδ᾽ ἔστ᾽ ἄριστ᾽ εἰργασμένα, 

μή μ᾽ ἐχδίδασκε, μηδὲ συμβούλευ᾽ ἔτι. 1970 

Ἱ Βᾶγο δαορίοα ἩδΥπ8 πα π᾿ 5. σοπ͵θοΐαγα οἵ ἔτη ἔου ἔφυ. 

ΓΑ: 4880. ὁμολεχὴς Ἰ Π1η4.] 
γ. 1826. . φονεὺς --- ἦλϑον Ὠϊἰπᾶ. 

ΠΕ 2991. 
ΜΒΒ, ἔφυ. 

αὖ ἘΠ. 696 584. δῖ οὗ α αἰβογθης 
Κιηα. 1 κυροῦ ὑπουθίογθ ὑπδΐ 
ἔλαβε ἰ5 {86 ἀάδτίίοη οὗ δὴ ἰηξου- 
ΡῬγοίου, πα Ὁπῶῦ {Π6 ΔΗ Β ΓΟΡ ΠΟ 
γ6Γ88 πθϑάβ δουγθοῦΐοη ϑοΘΟγαΙΠρ- 
1γ. Οδᾶϊριι5 βέν]65 πίτηβϑ] νομάδα, 
θθοδιιθ6 Π6 νγ8ἃϑ ΘΧροβϑα ναπαΐέαις 
ἐν Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς (ν. 1026 
ἐξ ρϑθη)ο Θπ. 186. λοϊηΐηρ' οἵ {Π6 
νγογάθ ἔρυτο δηά ἀνέσωσεν οἵ. 
Οδᾷ, Ὁ. 288: δύου με κἀχφύλασσε. 

Υ. 1829. 5. 9} 0].: ϑαν ὦν" ἀντὶ 
οὔ ϑανόντος. ἢ τὸ ἦν ἀντὶ τοῦ 

ἤμην. Τῇ Ἰαύου 15 ὕΠ6 ΟἹΪΡ 6οΥ- 
τϑοῦ 1η θγρυθίϑι!οη. 

Υ. 1828. ϑέλοντι -- ἦν] Οἡ 
{815 Ἐν αϑεῖον βΒ86 Μεύθῃ. 
8. 888, 

Ἂ- 1896, ἤλϑιον} 1 [ἈΚ ἐπῖ8 ἴῃ 
ἀνθ ῬΥΟΡΘΥ ὅ5θη86: 1 ποιυ]Ἱᾶ ποῖ 
πῶνο Οομ6 ΠΙΌΠΘΥ πὸ τηῸύῦ- 
ΘΥΘΙ Οὗ τγ ἔδθμθνυ. Οὐ 18 

οοηϑίου ἦλθον ἃ5. ρα ἔου ἦν. 
ΕΞΕ. 66 ΤΑΥ͂ ηοΐθ Οοἡ γ8. 982. 

γγ: 1880. ὁμογενὴς δ᾽ ἀφ 
ὧν 6[6.1 5. 6. 0].: ἐξ ὧν ἐτέχϑην, 
ἐξ αὐτῶν καὶ τέτοκα. ὙΠῸ 5ἴη- 
ΘΌΠΑΥ 58 οὗ ὁμογενὴς ἴῃ δῃ δοίνο 
ΒΘΏ56 85 164 Βοὴηθ δοϊημηθηὐαίοῦβ 
ἴο βιιρρθϑὺ (ῃ6 γϑδᾶϊηρ ὁμολεχήῆς. 

Υ 1381. πρεσβύτερον] ΜΟΙΘ 
ΒοΡΙοιΒ (0. στῶν ἐπ8). Οἵ. Ἐπ- 
τῖρ. ἔνϑ ποθ, ΧΙ, ἡ. 120 6α. 
Ὁ 1πᾷ.: ἢ δ᾽ οὐδὲν πρεσβύτερον 
νομίζω τᾶς σωφροσῦνας. 566 4180 
Ἄπε, 120, 

Υ.1884, κρείσσων γὰρ ἡ σϑ' αἹ 
Θη {Π6 οτηϊββίοη οὗ ὉΠ86 Ῥϑυθῖο]θ 
ἂν 566 Μδύξ . 8 ὅ08. ποί. 2. ΗΒ οδὲ 
8 102. «πηποῦ. 2. ὅθ αἴθοὸ τὴν ποίθ 
οΠ. ΑἹ]. 618, 

Υ: 1388. 5'΄ΘΠο].: τάδε" τὰ τῆς χ 
τυφλώσεως. 
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ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδ᾽ ὄμμασιν ποίοις βλέπων 
πατέρα ποτ᾽ ἂν προφεῖδον εἰς “Διδου μολῶν. 

3 Ἄ, 

οὐδ᾽ αὖ τάλαιναν μητέρ ω 2 Ἁ ὃ " . οἷν ἐμοὶ δυοῖν 
1840 ἔργ᾽ ἐστὶ κρείσσον᾽ ἀγχόνης εἰργασμένα. 

ἀλλ᾽ ἡ τέκνων δῆτ᾽ ὄψις ἦν ἐφίμερος 1376 
βλαστοῦσ᾽ ὅπως ἔβλαστε προςλεύσσειν ἐμοί. 

οὐ δῆτα τοῖς γ᾽ ἐμοῖσιν ὀφϑαλμοῖς ποτξ" 
οὐδ᾽ ἄστυ γ᾽. οὐδὲ πύργος. οὐδὲ δαιμόνων" 

1840 ἀγάλμαϑ'᾽ ἱρὰ, τῶν ὁ παντλήμων ἐγὼ, 
κάλλιστ᾽ ἀνὴρ εἷς ἔν γε ταῖς Θήβαις τραφείς, 1880 
ἀπεστέρησ᾽ ἐμαυτὸν. αὐτὸς ἐννέπων 
ὠϑεῖν ἅπαντας. τὸν ἀσεβῆ. τὸν ἐκ ϑεῶν 
φανέντ᾽ ἄναγνον καὶ γένους τοῦ Μαΐου. 

1550 τοιάνδ᾽ ἐγὼ κηλῖδα μηνύσας ἐμὴν 

Υ. 1887. 5. 680].: φησὶ πρὸ τοῦ 
ϑανάτου ταῦτα διαθεῖναι, ὅπως 
ἂν τοῖς γονεῦσι καϑ' Ἅιδου μὴ 
συντυγχάνῃ. ὁρῶν. εἶναι γὰρ αὐ- 
τῷ τοῦτο αἰσχρόν. Ννο αποΐθβ 

Ἐ οι. 1]. ψ, θ0ὅ. νίτνρ. Δθη. ΥἹ, 
491 564. Κὅ'0Π0]. ὁ ὅοΡ. ΕἸ. 448. 

Υ. 1889 5ᾳ. οἷν ἐμ οἱ --- εἰρ- 
γασμένα] ΔΑρεαϊπδύ θοῦ οἵ 
ΠΟΙ ΤΠπανο Θοιηπηϊύθο ἃ ΠΟΥ 6 
αὐγοοΐοῦδ ΟΥ̓ΙΏΘΒ ὑῆδϑη Οδἢ 
Ῥθὸ οχρίδύθα ὈγΥ {π6 πδ]ύθυ, 
85 Βα ΟΚ Τρ ]ν τη ουργοίβ. 566 
Μδο.ίη. δ 451. Εν ὑπ6 οὐχ οὔτι θ 
οὔ {π νον ἐργάξεσϑαι ΚΟ ἃ 6 ον 
ΘΟΠΙΡΑΥΘΒ Ασ δύ, ὕ65ρ. 1860: πολ- 
λοῖς γὰρ ἤδη χάτέροις αὔτ᾽ εἰρ- 
γάσω. 

Υ. 1840. κρεέσσον᾽ ἀγχόνης] 
ΟἿ. ὀομημη. οἢ Αὐιβύορι, οι. 125. 
δα ΜΟΙ. οα Ἐπιρ. ΑΙο. 205, 

Υ. 1841. 5.6801].: ἐν ἐρωτήσει. 
Ἡθηοθθ ἁ ποθ οἵ ἰπ θγγορ αὐ οι 15 
ΘΟΠΙΙΠΟὨΪΥ͂ ΡΙδορᾶ αἴξον ἐμοί, πο ἢ 
15. ΠΟΥΥΘΥΘΥ ἱποουγϑοῦ. 569 1) δον δ Γ. 
Ὧθ ραυίϊοο, Ρ. 8. πᾶ Ἡοοριονυ 66 
ΟἹ Ὑ]ρ, ρΡ. 4710, ΟΒΆΕΕ. Ια. δὖ 
Θ Π1τη. 

γ.1842, βλαστοῦ σ᾽] ,Υχε 5που4 
Πᾶν οχρθοίθα βλαστόντων. Βαΐ 
506 Μεαύῃ. ὃ 480, «πα 8 440. 
ποθ 1. --- Οἡ {π τηθδηΐϊηρ' οὐὨ {116 
Ρμγᾶβθ βλαστ. ὅπως ἔβλαστε 866 
Μεύθμ, ἃ 480. ποία 2. --- Οἡ {Π6 

ΡΙθοπαβηι οοπίαϊηθα ἴῃ ὑπ τϑνᾶν Ξ 
ὄψις ἦν ἐφέμερος τέκνων προς- 
λεύσσειν ἐμοί, 566 ΤΥ ποίθ ὁ 
ῬΒΙΠοοί. 890: ὡς πάντων ἐν νό- 
σῳ εὐδρακὴς ὕπνος ἄνπνος λεύσ- 
σξιν. 

Ν. 1846. τῶν] ὅο ν. 1427: τὸ 
μήτε γῆ οἷο. ΟΥ, Μεαύεπ. 8. 292. 

Υ. 1846. καάλλιστ᾽ ἀνὴρ εἷς 
- τραφείς] ΤΠ] γϑὰῦ τραφείς 
15. Θα!ϊνγα]οηῦ ἴο διατρῖψαι, ε8 ὅπ 
Θ]ΟΒ5565 ΥἹΡΉΥ οχρί δίῃ. ὅ0 τροφή, 
ῖ, 6. διαγωγή οὐ διατριβή ἴῃ Οθα. 
ΟΟἹ]. 862. Βκ, Εν {π6 οοπϑύσπο- 
ἰΐζοη οὗ εἷς νι καλλιστὰ 566 
Μαύΐῃ, αὐ Οὐ. 05. 40, τ τῶν 
δ. 917, 12.5.0... 420. 

Υ. 1841 56ᾳ. αὐτὸς ἐννέπων 
π- τοῦ Μαΐου] Αὐον ὠϑεῖν ἅ ἀπαν- 
τὰς ΜὙ τηϑὶ ἡθρθδῦ ἐμαυτόν, ἰε]ς- 
ἴηρ' 811] {Π6 τοϑῦ ἴῃ Δρροβίθοῃ. 
ΓΘ 56η856 15 {πῖ8: Τ πᾶνθ 46- 
ρΡυϊνοᾶ τυϑο]ἢ οὐ 411 {Π0896 - 
π1ηρ5, μΙιΔαϊηρ 561} 6 
ΟΧΡΘΟΙΙΘα, δ5 δὴ 1ΠὩΡΙΟῸ 5 δ ἢ, 
αΙβοογθιθα ὈΓγ ἐπ οΥ̓ϑΟΙ6 ὅο 
Ρο ΡῬούῃ υνἱιοκρᾶ δπᾷᾶ γοϊαὐθα 
το Τιδῖπ5. Ηβεμ. ΤΠ νογχᾶβ καὶ 
γένους τοῦ Παΐου ἃγτο 5Β'ρηΠΟΔ ΠΟΥ. 
δαα 64, βίηοο πη6 ἀἸβοου ΥΎ οὗ Π15 
γΘ] αὐ! ΟΠ8}}10 ἴο ΤιδῖπιΒ γϑηαθυθα {Π|6 
οὐἴπηθ οὗ Οϑάϊρτιθ 50 τηποἢ [Π6 ΤΑΟΓῸ 
Βοίποιιβ. 



ὀρϑοῖς ἔμελλον ὄμμασιν 
ἥκιστά γ᾽ 

1805 

1900 
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τούτους ὁρᾶν; 138ὅ 
" ἀλλ᾽ εἰ τῆς ἀκουούσης ἔτ᾽ ἦν 

πηγῆς δι᾿ ὥτων φραγμὸς. οὐκ ἂν ἐσχύμην 
τὸ μὴ ἀποκλῇσαι τοὐμὸν ἄϑλιον δέμας. 
ἵν᾽ ἦ τυφλός τε καὶ κλύων μηδέν. τὸ γὰρ 
τὴν φροντίδ᾽ ἔξω τῶν κακῶν οἰχεῖν γλυκύ. 
ἰὼ Κιϑαιρών, τί μ᾽ ἐδέχου; τί μ᾽ οὐ λαβὼν 
ἔχτεινας εὐϑυς, ὡς ἔδειξα μήποτε 
ἐμαυτὸν ἀνϑρώποισιν ἔνϑεν ἢ γεγώς; 

ὦ Πόλυβε καὶ Κόρινϑε καὶ τὰ πάτρια 
λόγῳ παλαιὰ δώμαϑ᾽,, οἷον ἀρά μὲ 
κάλλος κακῶν ὕπουλον ἐξεϑρέψατε. 
νῦν γὰρ κακός τ᾽ ὧν κἀκ κακῶν εὑρίσκομαι. 
ὦ τρεῖς κέλευϑοι καὶ κεκρυμμένη νάπη: 

1990 

1990 

1500 δρυμός τε. καὶ στενωπὸς ἐν τριπλαῖς ὁδοῖς, 

αὃ τοὐμὸν αἷμα τῶν ἐμῶν χειρῶν ἄπο 

[Υ. 18ὅ4, μαάποκλῇσαι, Ὁ ϊηἃ.] 

Υ. 1861. ὀρϑοῖς --- ὄμμασιν] 
Πθοῦῖβ οὐα]15. Καΐϊῃ 61 ὁοιη- 
ΡᾶγοβΒ ΤΠ ΘοΟΥ. Υ, 80: ἀλλ᾽ οὔτι 
σπεύδω" μέγα δ᾽ ἄχϑομαι, εἰ τύ 
με τολμῇς ὄμμασι τοῖς ὀρϑοῖσι 
ποτιβλέπεν. θυ ΤΠΟΡ. Χ, 587: 
ΠΟΘΙ ΟΥδ ΥΪΥΆΙΏ, ΠΟῚ ρϑοίοτα 
ΠΠΘοῦῦ ΠΡ ΘΥ δὔτοχ, γθοῦοβ- 
απ ὑθποηῦ ἴῃ τοθηΐϊς ψὉΠὑ18. 
δυο. Ἀπρι ὁ. 16: ἀπᾶρ ρΡτδθ- 
θιύαια Απύομπῖο πιδύουϊδιη Ρτ- 
ἔθη ΘΧΡΙΟΡΙΔΠαΣ, π6 Ὑ66018 
αὐτϊάση ΟΟἾ}115 θὰ δαϑρὶ- 
ΟΟΥΘ μούπϊθϑθθο ἱἱπδϑύγποῦδι 
ἃ ΟἽ 61. 

Υ. 1852 54. εἰ τῆς ἀκ. -- 
φραγμός] ἴ, 6. εὖ ἐξὴν ἔτι φρά- 
ξαι τὴν ἀκούουσανπ γὴν δι ὥτων. 
Ἢ ἄκου. πηγὴ δι᾿ ὦτων, 5ἰστυιῖῆοβ 

λδ5 ὅπ β'ομο δὶ ἘΡΝΉΝ ΘΧρ δΐηβ, 
ἡ ἀκουστικὴ δύναμις. 

ΔΝ. 1858 μα. οὐκ ἂν ἐσχόμην 
τὸ μὴ ἀποκλ.] Νου ἐθιηρθγδ8- 
561 1Π]1, απΐῃ ΟΟΟΙπ ἄθυ θη 
(1 οουἹὰα ποῦ πᾶν γϑίτγωϊη θα 
ἔχοιμ οἷο.) Οἱ {πῃ διοσιιϑαῦνθ οὗ 
ὅπ δυῦϊο16, ἀδροπᾶϊηρ' ἀροι ἐσχό- 
ἱὴν, 566 ΜΑ,. 8 ὅ48. ποΐ. 8. 
ἔονυ μὴ 114. 8 ὅ84. πού. 4. 8. ἀπᾶ 
8 009. ΤΠ ροορῦ τποϑὺ ϑρργορτῖὶδ- 

1400 

Φ 

[Ε]ν βὲγ5 ἀποκλεῖσαι δέμας, τοτιὰ 
ὑαῖηϊηρ Π6 τύ ΠΟΥ ΡΥ γΠῖο ἢ Π6 
δ ἀἀθβοῦθοα {π6 δου! ο5 οἵ 
βίρηῃῦ πα Ποδυϊηρ ἃ5. ἔοτιη δ η5 
Πονγίηρ' ἴσοι {πὸ Ῥοᾶγ. 

Υ. 1866. ἕν᾽ ἢ] 868 τὴν ΘΎθοὶς 
γηΐαχ, 8 142, 

Υ. 1366. τὸ γὰρ τὴν φρ. 
γλυκὺ] ΟΑμεπλειῦϑ Ἰμθοσρτοιδ: 
ΒΘΏΒᾺ ΟΔΥΘΟΙΟ σγδῦϑ Γ65 Οϑὺ ἴῃ 
τη 8118. 

Υ. 18ὅ8. ὡς ἔδειξα μήποτε] 
Νᾳ ππαῖῶπὶ οδύθῃ ἀ15561η. 66 
ῃοΐθ οἡ συ. 185. 

Υ. 1860. τὰ πάτρια) ΟΙ. 4πο- 
ἰεᾷ ὈγΥ Βιυποῖτ: τὰ πατρῷα. ἔθο 
ΤΥ ποΐθ οὐ ΡΒι]οοῦ. Τύ09. 

Υ. 1801. λόγῳ] 8.66 ποΐθ οῃ 
ἘΠῚ: .59. : 

Υ. 1802. κάλλος κακῶν ὕπου- 
λον] 1. 6. ἔδϊν ὁπ ὑπ οπύβ1αο, 
ἔμ }11 νιϑπΐη οὗ Ἰαύθπί ἀ1568- 
565. ὕποῦλον 15 ΔΡΡΙϊθ ἰο ἃ υγοιπᾶ 
ὙΓΠΙΟῚ 15. ΘονθΥθα Ὁ} ἃ 5οδὺ, αὶ 
ποῦ γοῦ οοτηρ]οὐθὶν Πθα]6α. ΜῦΒακ. 

Υ. 1806. τοὐμὸν αἷμα πα- 
τρῦς]} 1. 6. πὸ Ὀ]οΟα οὗ Ὺ 
ἔΔΌΠΘΥ ΒΗΘ ΡΥ τη6. ὅθε Μδύ}. 
ου Ἐπιαῖρ. ῬΠορη, 80, 
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ἐπίετε πατρός, ἄρά μόν μέμνησϑ'᾽. ὅτι 
οἵ ἔργα δράσας ὕμιν εἶτα δεῦρ᾽ ἰὼν 
ὁποῖ᾽ ἔπρασσον αὖϑις: ὦ γάμοι, γάμοι. 

1310 ἐφύσαϑ᾽ ἡμᾶς. καὶ φυτεύσαντες πάλιν 
ἀνεῖτε ταὐτὸν σπέρμα, κἀπεδείξατε ͵ ὁ 1405 
πατέρας ἀδελφοὺς παῖδας αἷμ᾽ ἐμφύλιον, 
νύμφας γυναῖκας μητέρας τε, χὠώπόσα 
αἴσχιστ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ἔργα γίγνεται. 

1510 ἀλλ᾽, οὐ γὰρ αὐδᾶν ἔσϑ᾽ ἃ μηδὲ δρᾶν καλὸν, 
ὅπως τάχιστα, πρὸς ϑεῶν, ἕξω μέ που 1410 
καλύψατ᾽, ἢ φονεύσατ᾽, 

ΓΥ͂. 1868. ὑμὲν Ὁ 1 4.] 

ΣΑΙ, 1907 5ᾳ. ἂἀρά μουμέμνησϑ', 
ὅτι οἵ ἔργα οἷ6.1 ὙΒΘΙΘ 15. πο- 
ἐπίηρ᾽ ΟὈ) ΘοΙοΠ8 16 1 ἴῃ ὅτι ξο]]ονγϑᾶ 
ὈΥ οἷα δηᾶ ὁποῖα. ΤΠ ΤοΥΤΊΘΥ 15 
Ραΐ ἰπϑίθαα οὐ μέγιστα οΥ μεγα- 
λοπρεπέστατα, δα {116 Ἰφύίου ἔῸΥ ᾿ 
κάκιστα. ΕΗ Αηλρ, ον. ὃ: δηὰ 
ἸῺ πού ὕπουθ. ΤῈ Τιδαὐΐη ττῖ- 
[6Υ5 π804 8 5.Π1|8ὺ ΘΟΙΒΟΓΙΟ ΟΏ, 
αὐαδηῦθθ απούΐθβ ΟΟΟΘΒΙΟΠ6Β 
ααϑ ΡΥ ΘΟΙατδ 6 ἔπουαηΐς! ΟἹ- 
ΟΘΥΟ, ΡΥῸ ΜΗομθ 8 38.. ΠοΥΘ 566 
Μαιθῖδθ᾽ 5. ποίθ, 

Υ. 1868. ὕμιν] 6]. παρ᾽ ὑμῖν. 
Ἐ ΒΕ. Οϑάϊρυβ βδΥ5 ὑπῶῦ [Π6 γϑὺν 
ΘΟΙΠΟΥΥ 15 1]αγοα θγ Πΐ5. σὶοκρα 
ἀθθά, ἴῃ [Π6 βϑιηθ ἸὩΘΏΠΘΥ ἃ5 ἴΐ 
18 ΘΙβθιμθυθ βαϊᾷ ἐπαὶ γγ78}15 σσου]ᾶ 
ΒΡΘαΙς, 11 ὕΠ6ν "δα νοΐϊοθϑ, δηᾶ ]1- 
ΤΉΪ]ΔΥ παϑητικά. ΒΟΤΗΕ. 

γ.186954ᾳ. ὦ γάμοι, γάμοι] 
ΤῊ15 Ῥαβϑαρα ἰδ φαοίοα Ὀγ Τωοη- 
Βῖμτι 5 ἀθ 500]. ΧΧΊΤΠΙ. ἴῃ 1ΠΠπ|βύγὰ- 
το οὗ {Π|6 ἔο]]Πουγΐπηρ' ΟὈΒΘΥγ Δ ύΙΟΏ8, 
ὅτι ἔσϑ᾽ ὅπου προςπέπτει τὰ πλη- 
ϑυντικὰ μεγαλοῤῥημονέστερα, καὶ 
αὐτῷ δοξοκομποῦντα τῷ ὄχλῳ τοῦ 
ἄρι μοῦ. --- ΤΠΘΗ, αἴζου ααούϊηρ' 
Β'χ ὙΘΥΒΘΒ, ΒΘ αἄάβ: πάντα γὰρ 
ταῦτα, τὰ μὲν ἕν ὄνομά ἐστιν, 
Οἰδίπους, “ἐπὶ δὲ ϑατέρων Ἰοχά- 
στη, ἀλλ᾽ ὅμως χυϑεὶς εἰς τὰ πλη- 
ϑυντικὰ ὃ ἀριϑμὸς συνεπλήϑυσε 
καὶ τὰς ἀτυχίας. ΟἿ, ποῖ. οὁῃ νγϑ. 
366. 6- 861): 88; 

᾽ν 1810 54. πάλιν ἀνεῖτε 
ταὐτὸν σπέρμα] Τμοθ6. πογὰβ 

ἢ ̓δαλένθιον 

γοῖθυ ἰο Φοοεβύδ δ]Ίοηθ, τηθϑηῖηρ' 
ἰπῃαὺ 516 νγὰβ ὑπ6 τπούμουὺ οὗ οἢ]- 
αὙθη, ὙὙΠΟΒΘ ἔαῦμον δ 5 ΠΟΙ ΟΕ 
ΒΟΏ, Ὄπ {πὸ ἔογιη ἀνεῖτεοῦ. Ματζ. 
1 1 11 8; 

Υ. 1871 5ᾳ4ᾳ. κἀπεδείξατε -- 
μητέρας τε] Απᾶ γοὰ πδνθ 
οϑιιβοα ὑπῶῦ ὉΠ 6 βδῖὴθ Ὀιοοῦ 
(αἷμ᾽ ἐμφύλιον) 5πῃουἃ Β86 ξδ- 
06 Υ, ΥΟΥΠΟΥ, δ ἃ 50. 1 Π86 
Βδὴ6. ὩῸπρύϊ8]15, 1. 6. 0π8 Πθ 
5ῃου 74 θ6 ὑπ6 ΓἈ ὉΠ 6Υ, ὑΠῸ νγ88 4150 
ἴπμ6 Ῥτγούμου οὐ ποθ ἰοὸ ΠΟ ἢΘ 
γγῶϑ ἔαύμου, δηα βοὴ οὗ Ποὺ ἴο ὑπο τὴ 
ἢθΘ νγὰβ δὲ Ππ6 βϑτὴθ {ΐπη6 Ὠτιβαπᾶ. 
ΤῈ6 νοτᾶβ αἷμ᾽ ἐμφ. ἃτθ ἴο ἘΘ 
γϑέουγθα ἴο ὑπ ξο]]ουγίηρ' νύμφας, 
γυναῖκας, μητ. ἴῃ ὑΠὶ5 5θῆ86: δὴ ἃ 
γοῦ πᾶγο οδιυβοᾶ ὑπεῦ αἷμ᾽ 
ἐμφ. Βῃου]ᾶ 6 νύμφη γυνὴ 
καὶ μήτηρ, ἱ. 6. ἐπαὺ 516 ψΠῸ 
δὰ Ὀθθὴ νυ δηᾶ πποίμθυ ΒΒουΠα 
Ἶδο 6 Ὀγχὶᾶδ. 

Υ. 181ὅ. οὐ γὰρ --- καλόν] 
Ιβοογδῖθβ δᾶ Ποιηοπῖο. Ρ. ὅ δᾶ. 
Τιδπρ.: ἃ ποιεῖν αἰσχρόν, ταῦτα 
νόμιξε μηδὲ λέγειν εἶναι καλόν. 
ΗϑοΙϊοα. ΤΥ, 10: κρυπτουσαν ὃ 
καὶ πάσχειν αἰσχρὸν καὶ ἐκλαλεῖν 
αἰσχρότερον. Ῥ. ΄γΥΥὰ5 βϑηϊθηΐ, 
192: αὐπὐοᾶ ἔδοθτρ ὕυγρο οϑδί, 
ατοθτθ 6 Πποποβύυτῃ αὐ. 
Επες ΘΟΙΡ. α͵8βὸ ῬΆΪ]. 86: οὖς ἂν 
τῶν λόγων ἀλγῶ κλύων, τούςδε 
καὶ πράσσειν στυγῶ. 

Υ. 1811. ϑαλάσσιον ἐκρί- 
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ἐκρίψατ᾽. ἔνϑα μήποτ᾽ εἰςόψεσϑ'᾽ ἔτι. ὃ 
ἰτ΄. ἀξιώσατ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλίου ϑιγεῖν. 

1980 πέϑεσϑε, μὴ δείσητε. τἀμὰ γὰρ κακὰ 
οὐδεὶς οἷος τε πλὴν ἐμοῦ φέρειν βροτῶν. 111Ὁ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ὧν ἐπαιτεῖς ἐς δέον πάρεσϑ'᾽ ὅδε 
Κρέων τὸ πράσσειν καὶ τὸ βουλεύειν ἐπεὶ 
χώρας λέλειπται μοῦνος ἀντὶ σοῦ φύλαξ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

198 οἴμοι. τέ δῆτα λέξομεν πρὸς τόνδ᾽ ἔπος; 
τίς μοι φανεῖται πίστις ἔνδικος ; τὰ γὰρ 1420 

πάρος πρὸς αὐτὸν πάντ᾽ ἐφεύρημαι κακός. 
ΚΡΕΩ͂Ν, 

Οὐχ ὡς γελαστὴς. Οἰδίπους. ἐλήλυϑα. 
οὐδ᾽ ὡς ὀνειδιῶν τι τῶν πάρος κακῶν. 

1390 ἀλλ᾽ εἰ τὰ ϑνητῶν μὴ καταισχύνεσϑ'᾽ ἔτι 
γένεϑλα, τὴν γοῦν πάντα βόσκουσαν φλόγα 1425 

Π 
οὖ . τοῦδῃ " , 

αἰδεῖσϑ'᾽ ἄνακτος Ἡλίου τοιόνδ᾽ ἄγος 
᾿ἀκάλυπτον οὕτω δεικνύναι. τὸ μήτε γῆ 

[ν. 1881, ἐφηύρημαι θ1πά.] 
Υ. 1890. ΕΠΙ 5] ΥῪ οοπ͵θοίττοβ καταισχύνεσϑέ τι. 

ψε ̓  Ἐς ϑάλατταν δέψατε. Οἱ. 
Μϑείψῃ. 8 4406, 8. Βοβί 8 97, 4. 

γ. 1818. ἔνϑα μήποτ᾽ εἰς- 
ὄψεσϑ'᾽] Οομαρ. ἀθονϑ γυ. 769. ΕἸ. 
880. ὡῃα Τυδοβίῃ. 889. 
“ν..1880.. μὴ δείσητε! ὅ60 Ῥ, 
γούζοΥΙ σὺ. θοῦ. Κ, 4. ΒΕ. Μιϑ9- 

ἜΠΡΥΔΥΘ, ὙὙΠ0 [Ο]]ΟΥγ 5  οἰτουῖ, Υἱρν 
ἡ ηοΥΒ ὑπ ραβϑαρθ ὑπτι8: ἁνοϊα 
ποῦ ΤῊΥ͂ ΠΟ ὑΠΥΟΌΡἢ ἔθϑυ 
(νῖζ. οὗ ὀοπίδρίομ); ἐδτ τα Υ ἰπὶ- 
αὐτὸν 15 8580 ρσγοδὺ {πδύ [τἷὖ 
οδηηοῦ Ρ6 οομητηπηϊοεούθα ὅο 
ΟΥΒοΥ5. ἘΠΕ. 

Ἧς: 1882, 5680 ].: ὧν ἐπαι- 
τεῖς" ὧν χρεῖαν ἔχεις. Εἰς δέον 
βρη η65 ΟρρουθπποΙγ. ΟἿ, Απί. 
9886, Βατ. ΑἸὸ, 1104. 50 «4180 
ἐν δέοντι ἰβΒ πιδοᾷ. 8566. Επτ.᾿ ΟΥ, 
212. Μϑα. 1277. ἨΐρρΡ. 9238. ΑἰΙο. 
820. 

Υ. 1888. τὸ πράσσειν] Οἱ {Π6 
ἔογοθ οἵ ὑπ6 υίϊο]ϊ8 ραΐ ἐπὰ5 Ρ6- 
ἔογθ {πὸ ᾿ἱπῆηϊῖνθο 866. Μεαΐ!ῃ. 
8. 848, ποία 2. 

Υ. 1886. τίς --- ἔὄνδικος) ΤΠ6 
ΒΘη886 ΒΘΘΙῚ5 ο Ὀ6: ψῃηδῦὺ ογϑαϊύ 
Ὑ{1Π ἀθϑθύνθαϊν θ6 σἴνθη ἴο 
τη 6 ΕΌΣΤ ἀο ποῦ ἄρτθα ἢ Νανο 
1πΠ- ΘΠ ἀουϊηρ' πίστις, ΟὈ 56 απἧττη. 

ΝΥ, 1889, τῶν πάρος καν ὧν] 
ΤΉ15 τϑθυβ ὅὸ ὕΠ6 οοη θη ίοη 16 ἢ 
πδα βῃουῦν θϑέοντθ ἤθη ρΙδοθ θ6- 
ὕνγθθη Οτὐθοη δα Οραϊριβ, 60η86- 
Φαθη γ κακὺ ΠθΙΘ ΒΙΡΏΣΥ 6ὙΥ1] 
46 645. 

γ. 189... τὴν γοῦν πάντα 
βόσκουσαν θ.9.}] ϑδυϊάδ5: βό- 
σκουσαν᾽" τρέφουσαν. Σοφοκλῆς 
περὶ Οἰδίποδος. Ἐτνέατνας Θοτη- 
Ῥϑυ65. Α 650}. Ἄρτι. 043 54.: οὐχ 
οἶδεν οὐδεὶς, ὥρτ ἀπαγγεῖλαι το- 
ρῶς πλὴν τοῦ τρέφοντος Ἡλίου 
χϑονὸς φύσιν. 

Υ, 1892 8ᾳ. αἰδεῖσϑ᾽ -δει- 
κνύναι] Οἱ {π6 ῬΉΓΘΒ56 αἰδεῖ- 
σϑαΐί τινὰ ποιεῖν τι 5686. ποΐθ οἡ 
ῬΒΙΟοοΙ. 1854. ; 

Υ. 1898 56ᾳ. τὸ μήτε γὴ -- 
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γῷμαρϑαν ὁ. «᾽, 

“΄ὦΨπὐ “δηλ νὴ ρα ον τ θα σογ ρκι δα, 

πα πὶ, 
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μήτ᾽ ὄμβρος ἱρὸς μήτε πῶς προςδέξεται. 
1995 ἀλλ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐς οἶκον ἐςκομίζξετε. 

" 3 ’ Ἁ 2 -» , Ἦν 4 - 

τοῖς ἕν γενὲι γὰρ τἀγγένη μαλισϑ' ορᾶν 1490 

μόνοις τ᾽ ἀκούειν εὐσεβῶς ἔχει κακά. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

πρὸς ϑεῶν, ἐπείπερ ἐλπίδος μ᾽ ἀπέσπασας, 
ἄριστος ἐλϑὼν πρὸς κάκιστον ἄνδρ᾽ ἐμὲ, 

1400 πιϑοῦ τί μοι᾿ πρὸς σοῦ γὰρ, οὐδ᾽ ἐμοῦ. φράσω. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

καὶ τοῦ μὲ χρείας ὧδε λιπαρεῖς τυχεῖν ; 1480 

: ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὀῖψον μὲ γῆς ἐκ τῆςδ᾽ ὅσον τάχισϑ᾽, ὅπου 
ϑνητῶν φανοῦμαι μηδενὸς προςήγορος. 

᾿ ΚΡΈΩΝ. 
ἔδρασ᾽ ἂν εὖ τοῦτ᾽ ἴσϑ' ἄν. εἰ μὴ τοῦ ϑεοῦ 

1400 πρώτιστ᾽ ἔχρῃξον ἐκμαϑεῖν τί πρακτέον. 
ΟΤΑΊΤΟΥΣ,. 

ἀλλ᾽ ἢ γ᾽ ἐκείνου πᾶσ᾽ ἐδηλώϑη φάτις, 1410 

[Ν. 1896. εἰς οἶκον Ὁ 1π4.} 

προς δέξεται) ΟΥϑοι ἀθβῖσθβ ὑπὸ 
ΘΑ, νγαῖου, ἃ ηα Πρ, νυ ΒΟ ἢ Ὑγ6 16 
οϑύθοιηθα ἀἰϊνίηθ δηα βϑουθα, τηδῪ 
ποῦ 6 Ρο!πίρα Ὁ 80 μοῦνα ᾿ 
βρθοίδοϊθ πε. ΤῈ ρϑυίῖοϊθ μὴ 
15. Ρ]δορα ἴῃ ὑπ το]αῦῖνγθ οἱδῖιθθ 
οὐ φοοοπηῦ οὗ π0 οΘοπαϊῖδίομα! 5656 
ὁοοηίαϊηθα ἴῃ 10. 850 ῬΙΠ]οοῦ. 116: 
ὦ μελέα ψυχά, ὃς μηδ᾽ οἰνοχύτου 
πώματος ἤσϑη δεκέτει χρόνῳ. 

γ: 1896 84. τοῖς ἐν γένει -- 
κκακα] τοῖς ἐν γένει 15 ϑοᾶ Ροο- 
ΕἸΘΆΠΥ ἔον τοῖς ἐγγενέσι οὐ τοῖς 
συγγενέσιν. 8.868 εὖ ν5. 1016 (987). 
Τθ ἀαίϊνο ἀθρθπᾶβ πρὸὰ {10 
ΡὮγαΒ6 εὐσεβῶς ἔχει, ἃ 5ἴτη18ν 
σοηδύχιοιύϊοη ἴο καλῶς ἔχει μοι, 
10 ῬΘΟΟΙΏΘ5 116. 

Υ. 189... ἐλπέδος μ᾽ ἀπέ- 
σπασας) που πεαϑὺ ἀδοροϊνγοα 
ΠΥ οχροούδνίοη. ἘῸΣ 6 αἷα 
ποὺ οχρϑοῦ τοι, πο π6 Πδᾶ 
Ῥτονοῖκοα τυ ᾿η 5105, (5660 ΦΌΟνΘ 
γν5. 891 544.) ἴο ΡῬήογθ 80 Κἰπᾶ 
Πα το ῖα] το πω. Μύῦβ6Ε. 

Υ. 1400. 9110 ].: πρὸς σοῦ 
γὰρ, οὐδ᾽ ἐμοῦ, φρασω, ὑπὲρ 
σοῦ γὰρ καὶ οὐχ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ 
λέξω. Οἱ. ΜαυυΝ. δ ὅ90, 6. πρός. ἃ. 

Υ. 1401. καὶ τοῦ μὲ χρείας 
δίς} ὅὃο Οδᾶ. Ὁ. 11ὅδ: τένος, ὦ 
παῖδες, χρεέας ἀνύσαι; 

“Ἐ 

γ. 1403ῶ, μηδενὸς προςήγο- 
009] Οπ {Ππ|ὸ ρϑηϊῖνο ἀθροπαϊῃηρ' 
οἢ ὅπ δα] οούίγα προςήγορος ἴ Βᾶνθ 
γϑιηδκοα αὐ Ῥμηοοί, 3. 

Υ. 1404. 
56101.: ὁ μὲν τῷ προειρημένῳ 
χρησμῷ ἀξιοὶ ἀκολουϑεῖν, ὅτι δεῖ 
ῥίπτειν αὐτὸν ἀπὸ τῆς χώρας" ὃ 
δὲ Κρέων ἐπανερέσϑαι φησὶ δεῖν, 
ὅτι καὶ “Μαΐου παῖς καὶ βασιλεὺς 
τυγχάνει. 

Υ. 1406 88Ι.. φάτις -- ἀπολ- 
λύναι] Α5 {π6 νϑύὴϑ λέγω, φωνῶ, 
ἐννέπω, δι οὔοΥ5 (566. οἡ ν5. 860 
(946) ἃπᾷ οἱ ῬὮΠ]. 101.} ἂγθ τιδϑᾶ 
ἴῃ ὑπ β5θη860 οὗ δ:ἀἀϊπηρ, 1Ὁ 18 
ποὺ βύσδηρθ ἰπῶῦ φάτιν ΠΘΙΘ 5ὶρ'- 
πἰῆθ5 ὁ οὐ δὴ, ταῖπου ἔπ δη τὸ- 
Ροτσί, 

εὖ τοῦτ᾽ ἴσ 9 ἄν, 

γ 

ἦ 

ἔ 

Ὧ: 

[ 
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᾿ 

Ἁ , Ἁ 4 -» 3 7 ΄ 

τὸν πατροφοόντην. τὸν ἀσεβὴ μ' ἀπολλύναι. 

οὕτως ἐλέχϑη ταῦϑ'᾽" 
χρείας. ἄμεινον ἐχμαϑεῖν τέ δραστέον. 

1410 

καὶ γὰρ σὺ νῦν γ᾽ ἂν τῷ ϑεῶ πίστιν φέροις. 

καὶ σοί γ᾽ ἐπισκήπτω τὲ 

οὕτως ἄρ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλίου πεύσεσϑ᾽ ὕπερ; 

- ᾿ ὅς 4 30 δι ’ , τῆς μὲν κατ᾽ οἴχους αὐτὸς ὃν ϑέλεις τάφον 
ϑοῦ" καὶ γὰρ ὀρϑὼς τῶν γε σὼν τελεῖς ὕπερ. 

. 1410 ἐμοῦ δὲ μήποτ᾽ ἀξιωϑήτω τόδε 

159 

ΚΡΕΩ͂Ν, 

ὅμως δ᾽ ἵν᾽ ἕσταμεν 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ΚΡΈΩΝ. 

144 
ΕΕΔΛΤΙΓΟΎῺΩΣΙ 

καὶ προτρέψομαι., 

1450 
-" »Ἤ » - "Ἂ: 

πατρῷον ἄστυ ξῶντος οἰκητοῦ τυχεῖν. 
ἀλλ᾽ ἔα μὲ ναΐξιν ὄρεσιν. ἔνϑα κλήξεται 
οὑμὸς Κιϑαιρὼν οὗτος, ὃν μήτηρ τέ μοι 

Υ. 1411. Μοβὺ Μ55. πᾶν νῦν 
16. [Δἀορίοα ΡΥ Π1πᾶ.]. 

Υ, 1408 5α.: ΒΌΘΠΟΙ.: ἡ χρεία ἡ 
κατέχουσα ἡμᾶς (φησὶ) ταῦτα 
ἀπαιτεῖ. Μαθεῖδθ πἀϑεσυν δα (δ 480. 
ῃοΐθ 8) ἐπδῶὺ ἵν᾽ ἕσταμεν χρἕὲ ἕας 15 
Ραΐ ἔον ὅτι ἐνταῦϑα χρείας ἕστα- 
μεν. 

ν. 1410. ἀϑλέου] Τὸ 15 ον ἀθιΐ 
ἃ ἔχοι {πθ οοηὐοχύῦ Πούθ, ὃδ5 161} ὃ8 

ἔγοτῃη ὑπ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη5. ἃὖ νβ8. 1018 
(1484) 54.: τοῦ ϑεοῦ μ᾽ αἰτεῖς δό- 
σιν. -- ἀλλὰ ϑεοῖς γ᾽ ἔχϑιστος 
ἥκω. --- τοιγαροῦν τεύξει “τάχα, 
ἐπαῦ Οοᾶϊριβ 68}15 Πμη561} ἄϑλιον 
ποῦ 850 ῃΠὸῃ Ὀθοδαδο Π6 5. πη- 
ΒΔΡΡΥ, 85 θθόδϑιιβθ μθ Πδ5 ὈθοοτηΘ 
50 Βαίθ ἃ] ἴο ὋΠ6 ροαβ, 80 ὑπδῦ 
ἄϑλιος ΠΟΥ 5'ρηΠ65 {πὸ ϑὅτηθ ἃ 5 
ἄϑεος. ΟἹ, οοἀά, ΤιῖΡ885.: ὑπὲρ ἀν- 
δρὸς κ' οὕτως ἀϑλίου πεύσεσϑε, 
ἤγουν ρωτήσετε; 

Υ. 1411. τῷ ϑεῷ πέστιν φέ- 
θοες] 80 ΕἸ. 18ὅ: τῷ τέλει πίστιν 
φέρων. 

Υ. 1412 5μᾳ. καὶ σοί γ᾽ οἴο.] 
ΤῸ 15 βίσδηρθο ὑπδῶῦ 8411 {π6 ᾿ἰπύρθυ- 
ῬΥΘΌΘΥΒ. 5Ποα] ἃ Ππᾶγο ρϑβ564 ΟΥ̓ΘΥ 

τὰν, ΜΉ 15 ἀρργονϑᾶ θγ ΕἸ] πὶ5 - 

π15 ραϑϑᾶρθ σιύποαῦῦ ρουοοίνίηρ' 
τ05 αἰ Ποῦ 165. ΕΥ ΡΟΣ αὐδῇ 
Ογθοπ Π8 4 7πιδὺ Βαϊ, καὶ γὰρ σὺ 
νῦν γ᾽ ἂν τῷ ϑεῷ πίστιν φέροις, 
Οδαῖριιβ οι] ΠΘΥΘΥ ἰνὰν9 ΒΌΠΘ 
ΟΠ ἴο β8γ: καὶ σοί γ᾽ ἐπισκήπτω 
οἷο.) ἴο 58. ποὐπϊηρ οὗ ὑπὸ οχύγε- 
ΟΥ̓ ΔΥῪ ἤππούϊοη οὗ ὑπ ργυθβοηῦ 
δα ἐπθατο ὕθηϑβθθ. ΑπΥ οπ6 {μο- 
ΤΟΌΡΪν φοσπεϊη θα τὰ {Π6 βύν]θ 
οὗ Βορβοοῖθθ, ιτππϑῦ 66] ὁοηνίη- 
ορα ὑπαὺ {π|8 ραβϑδρθ 15. ΘοΥτρύ, 
ΤΠΏ1655 1 δῖ ΤῸ} πϊδϑύμ κθ, ΒΟΠῚ0 
ΥΘΥ868 πᾶν θθ0π Ἰοϑβύ. 

Υ, 141 κα. ἐμοῦ δὲ μήποτ᾽ 
ἀξιωϑήτω --- τυχεῖν) ΕδΥ {116 
886. οὗ 1π6 γον ἀξιοῦν οἵ, ΔΊ. 494: 
μή μ᾽ ἀξιώσῃς βάξιν ἀλγεινὴν λα- 
βεῖν: ΤοΥ {Ππ βιρῃϊβοδύϊοη. οὐ {1ὸ 
γΘΥΡ τυχεῖν τινός τινος 866 ΤΥ 
Αἄνοϑυβ. ἴῃ ὅοΡ!. ῬΆΙ]. Ρ. 80 546. 

Υ. 1417. ἔα] Οπ {πῖ5 τποποβυ]- 
Ἰαθῖο ἈΏρΘΥΑ γ 6 8566 ποία δ Απίϊρ.. 
9ῦ. -- ἔνϑ' α κλήξεται οὑμὸς 
Κιῶ., ΜΏθΘΥΘ 15 ΟΙΠΘΥΟΠ, 
ὁπ Μ ἬΘΗ Ι δὴ βδἰα ἴο πᾶῦθ 

- 
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αἷν μοι μέλεσϑαι" 

Υ. 1426, Κρέον Ὠϊπᾶ. 

Υ. 1429. 

βθθῃ θχροβϑθᾶ, Οὐ ἌΎδοι. 659; 
ἔνϑα κλήξεται ϑυτήρ. 

1490: ὋΓ μ᾽ ἀπωλλύτην] 
ἴνπμο ΒΘ α ο ἀφΘΡΥΓΟΥ [Ώ6. 
ἌΟΥΡ5 ἃῖα οἵϊΐθη τι866 ο βιρῃῖν 
ποῦ 50 0} {Π6 βδοὺ 1561, δἃ.5. ὉΠ 6 
1τηὐθηύοη ΟΥ ἀοβίσο. [Ι͂ἢ ΕἸ. 3520, 
1π6 βομο δῦ ΟΧρΡΙ αἴη5 πράσσων 
ὈΥ͂ ἐπιχειρῶν πράττειν. Τῃ Οαᾶ, 
Ο. 998. κτεένοι, οοοϊάθυϑ σνϑὶῖί, 
Ιῃ Αὐἱδῦ, Ῥδο, 212. ἐκείνων πολ- 
λάκις σπονδὰς ποιούντων, ἷ. 6. 
ποιεῖν ἐπιϑυμούντων. Βκ. ἤὅοιο].: 
ἵνα δόξω νῦν ἀναιρεῖσϑαι ἐν τῷ 
Κιϑαιρῶνι, καϑὼς τοῖς “γονεῦσιν 
ἐδόκει, καὶ νῦν τῷ βουλήματι αὖ- 
τῶν ἀπόλλυμαι.- ΟἿ, Ἐοπὲ 8 116 
(118) δηποί. ὅ. 

Υ. 1491 μα. ἥτε μ᾽ ἂν "- 
ἃ πέρσαι μηδέν) ὙΥΙ.Ι1 ἀοπίτου 

116, ΟΥἩ δ ἀοβύσου, ποῦ, ἃ5 1 
15 ΘΟΙΠΙΙΟΙΪΥ Ιηὐουργυοίθα, σοῦ]α 
παν ἀοβύγζογθα, ἋῸΥΓ ὕπθη {6 
ΤΟ] ον ηρ νου β υγοῦα ποῦ ἈΡΤΘ6. 
Οϑαϊῖρι5 ἔογϑῦθ!]5 π6 Κη οὗ ἀθαῦῃ 
Ὀν ψ ΠΟ Π6 15 ἤο ΡῬϑυΐβι. ΕπῈ. 

Υ. 1428. ϑνήσκων)] ΤΠο ρ]οβ- 
565 ὙΥΓΟΠΡῚΥ ἰη ογργοῦ εὐ ἔϑνησκον. 

ΚΥΝΌΣ ΕΞ ΣΆ σῦς τ ν τὰ Ὁ 

Υ. 1426, προϑῇ 15. ἘΠ] 516 γ᾽ 5. οομ͵θοΐαγθ. 
ἡμή 15 ποὺ δἀἂαρίοα το ἼΠ8 56η868 οὔ π6 ραββῶρθ, ἴ ἃὴ 

ὑπουθίου αἰβροβθα ἴο ἄρῦϑθ τὶ Ν ον ἴῃ ΘΟΠΒΙΘΔΘΥΠρ Ὁ ΘοΥΤΡύ, 

ΣΟΦΟΚΛΡΒΟΥ͂Σ 

Α 3 3 νὰ; τ -» τ 7, 

πατὴρ τ΄ ἐϑεέσϑην ζῶντι κυριον τάφον. 
πο δτντἌου Ὁ, ἂν; ) δν Ὁ ΄ νι", 

' ἵν ἐξ ἐχείνων. οἵ μ΄ ἀπωλλυτην. ϑάνοω. 
ὑπ καίτοι τοσοῦτον γ᾽ οἶδα. μήτε μ᾽ ἂν νόσον 
εἰ 

μήτ᾽ ἄλλο πέρσαι μηδέν᾽ οὐ γὰρ ἄν ποτε 
ϑνήσκων. ἐσώϑην, μὴ ᾿πί τῷ δεινῷ κακῷ. 
ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἡμῶν μοῖρ᾽. ὕὅποιπερ εἶσ᾽. ἴτω. 
παίδων δὲ τῶν μὲν ἀρσένων μή μοι, Κρέων. 

- 3 [χὰ Ἁ 

προϑῇ μέριμναν" ἄνδρες εἰσὶν. ὥςτε μὴ 
σπάνιν ποτὲ σχεῖν. ἔνϑ᾽ ἂν ὦσι. τοῦ βίου" 
ταῖν δ᾽ ἀϑλίαιν οἰχτραῖν τὲ παρϑένοιν ἐμαῖν, 

᾿᾽ " 8. κι ΟΝ Α Π 7, » 
αἷν οὕποϑ' ἡμὴ χωρὶς ἑσταϑὴ βορᾶς 

͵ 2. ἡ ὼ ἘΠ , 3 ς. δ -ἰἴἶς ΑΌΨΗ, 
τραπεξζ ἄνευ τοῦδ ἀνδρὸς. ἀλλ οσῶν ἔγω. 
ψαύοιμι. πάντων τῶνδ᾽ 

καὶ μάλιστα μὲν χεροῖν 

1100 

1400 

ἀεὶ μετειχέτην᾽ 1460 

ΜΒ. πρόςϑη. 

ΤΊ 56 η56 15: ΤῬῃηοιυ]ᾶ ποὺ Βᾶνβ 
θθθὴ βανϑα ψνῇθη 1 νγἃϑ ὍΡΟΝ 
ὑηῃ6 Ροϊηὺ οὗ ἀγίηρ. ξεν. 

γ. 1426. προϑ'ῇ μέριμναν] 
Οομρᾶγο ΕἸ. 1884: νῦν δ᾽ εὐλά- 
βειαν τῶνδε προὐϑέμην ἐγώ. 

Υ͂, 1428, ταῖν δ᾽ ἀϑλέαιν οἷς. 
ΤῬΠΘ ρϑηϊῖνο ἄθρθηάβ ἀροὴ [Π6 
νγογβ προϑῇ μέριμναν, {Π6 οἰδῖι88 
ἄνδρες εἰσὶν --- τοῦ βίου Ῥοϊπρ 
ῬδΥθη  ΠΘύ108], 

Υ. 1429. χωρὶς ἐστάϑη) ἴ5 
ΡΙαοθ4 ἀρᾶτῦ, ἴο θχρί δίῃ τ Ὠΐο ἢ 
{ῃ6 ρΡοθύὺ  πδβ ᾿Αἀδοᾶ ἴῃ {π6 ἔο]- 
Ιου Ὡρ᾽ ὙΘΥΒΘ ἄνευ τοῦδ᾽ ἀνδρός, 
1. 6. ἄνευ ἐμοῦ. ἘΠῚ 16 ῬΏΓΑΒΘ 
βορᾶς, 1. 8. τρορῆρι τράπεξα 568 
Μεύτῃ. ὃ 816, ἢ δηᾶ 8 8δὅ, Ὁ; 

Υ. 1481. πάντων τῶν δ᾽] ὅποι 
Ραϑβϑασθβδ ἃ85. ὑΠ185 5Π0]4 θ6. ΟὔὈΒ6Υ- 
γορα ὈΓγ ὑμποβθ ΟΥ̓ 105 ὙΠῸ 80 ἔτο- 
ΦαΘΗΕΙν υυῖθο οἱ δὲ ἔον ὅδὲ ἴῃ 5[- 
ΤῊΣ Υ ΒΑΘϑαβΘΗ. 568. ποίβ οῃ ΡῬ[ϊ- 
Ἰοοῦ. 57, 64. 

Ψ, 1485. αἵἷν μοι μέλεσϑαι) 
ΟΥ σβο 1 Ῥοβθθοὺῖ γοὺ ἰο 
δῖ οαύθ. “Μοὶ 15 Ὁπ ἀδεινιιβ 
οὐβίουβ. 

ἐς 
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ψαῦσαί μ᾽ ἔασον κἀποκλαύσασϑαι κακά. 

. 1480 κ᾽. ὦ γονῇ γενναῖε. χερσί τῶν ϑιγὼν 
δοκοῖμ᾽ ἔχειν σφάς. ὥςπερ ἡνέκ᾽ ἔβλεπον. 1410 

-- 3 Χ ΄ ( » ᾿" , 
Ε΄. οὐ δὴ κλύω που. πρὸς ϑεῶν. τοῖν μοι φίλοιν 

δακρυῤῥοούντοιν. καί μ᾽ ἐποιχτείρας Κρέων 
1440 ἔπεμψέ μοι τὰ φίλτατ᾽ ἐχγόνοιν ἐμοῖν : 

λέγω τι; 1470 

ΚΡΈΩΝ. 

λέγεις. ἐγὼ γάρ εἰμ᾽ ὁ πορσύνας τάδε. 
γνοὺς τὴν παροῦσαν τέρψιν. ἧς ἔχει πάλαι. 

ὍΤΑΤΙΡΘΞΕΣ, 

ἀλλ᾽ εὐτυχοίης. καί σε τῆςδε τῆς ὁδοῦ 
1440 δαίμων ἄμεινον ἢ ̓ μὲ φρουρήσας τύχοι. 

ὦ τέκνα. ποῦ ποτ᾽ ἐστέ; δεῦρ᾽ ἴτ᾽. ἔλϑετε 1480 
ἐς τὰς ἀδελφὰς τάςδε τὰς ἐμὰς χέρας, 

[Υ. 1486. σφᾶς Ὁϊπᾶ.]} 
Υ. 1448. ΤΠΘ ΘΟΙΠΙΏΟΣ γτϑϑᾶϊηρ 15 ἤ σ᾽ εἶχεν, ὙΒΙΟΝ Ι ΤΟΥ ΘΥ]ν 

οπαπροά ἰο ἢ ἡ σ᾽ ἔχει. ἘΤΟμ ἂῃ Θχοθ]θηΐ ΜΆ, Το 1 Ππᾶνο βίποθ δοη- 
θοϊατοα ἧς ̓ Κων ἴον ἔχει μὲ τέρψις οὁδπι ΟὨΪΥ βρη γοϊιρίαϊα ἔγιου; 
ὙΥΒΙΟῊ 15. ΘΟ ΓΑ ἴο ὉΠ6 56η86 οἵ ὑπθ ρδϑϑαρθ. 

Υ. 1447. 1 αγο υυϊίθη ἐς ἢ ΕΣ] τὰ 516 Υ. ΜΚ. [πᾷ Ὁ 1π4.] 

« 

“. 

ἫΝ ὡς. 8866 ΤῺ τουΐϊθν οὗ Το ΘοΚ5 Α͵αχ, ρ. 116 54. 

Ἢ ΟΥ͂, 1486. ὦ γονῇ γενναῖε) 
ΠΠ ΟΥ̓ ΑἹ. 1067. νὶῦ Τὰ ποίδ. 

Ν ἀ451.-. τό φημί:} Ἐξασῦϊᾶ 
ΝΕ ὶ τὺ» ἃ.5 λέγω τι Βο0ὴ δου, τ ῃῖ ἢ 

ΤΏΘΔ 5: δὴ 1 τπηϊδύθ!κ η, ΟΥ αο 
. 1 οοπ͵]οθοίαγο τὐἰρ ον ΗΒΕΜΝ, 

ΟΥ̓ ΤΥδοη. 80ὅ. δηα Μοῦ. 8.487, 0. 

: Υ. 1488. 5'680].: τοῖν μοι φέ- 
᾿ ἐ λοιν" ἀντὶ τοῦ τῶν ἐμῶν ϑυγα- 

τέρων. δέον δὲ εἰπεῖν δαχρυῤῥο- 
᾿ οὔσαιν, ἀρσενικῶς ἐξήνεγκεν. ἔστι 
ΒΡ δὲ ᾿Δττικώτερον, ὡς τὸ μὰ τὼ ϑεὼ 

τς (δυο βαπμαΡυοβουρὶ πο) καὶ τὼ χεῖρε. 
᾿ς ἢ 566 τὴν ποίθϑ οἢ ἯΙ 900. δὰ Ο6α. 
π΄ (ὦ 16ῦ8. 

' Υ. 1448. γνοὺς τὴν παρ. -- 
τ΄ πάλαι] ΒίποορΙκπον ἐπδ ρτο- 
ς΄ βθπΐ ἀοΙἱρῃῦ ψπΐοῖ γοὰ πΠδγ6 

ςΠΠ ἸἸοπρ Ῥθθὴ εαπὐϊοϊρδίϊΐηρ',, νἱζ. 
ὑπαῦ οὗ βθϑῖηρ' γον ΟΕ] άτθη, ΕῸΥ 

Ὰ 

{π86 Ἔχρυοϑβίοῃ ἔχομαίζ τινος, 51ρ- 
Ὠἰγιηρ ο Ὅ6 ἰηὐογοϑίθα ἴπ, οὐ ἴο 
μᾶγθ ἃ βέγοηρ ἀθϑῖγθ ΟΥ̓ ἃ Ὁπίηρ,, 
ὙΘ ΤΉΘΔΥ ΘΟΙΏΡΘΙΘ Χοη. ΑἸΔΡ, ΥἹ. 
1,11: κοινῇ τῆς σωτηρίας ἔχεσϑαι. 
θά. 0.424: τῆςδε τῆς μάχης πέρι, 
ἧς νῦν ἔχονται. 8150 [Π6 οΘοιπροππα 
ἀντέχεσϑαι, (866. ποθ οῃ. Υ5. 082) 
ὅοΡΗ. Οὐθαβ. ἔν, 820 οα. Ὁϊπά, τοῦ 
κέρδους ἀντέχεσϑαι ---. πάλαι ἔτο- 
ααΘμ ΠΥ ἀθηοίθβ ποὺ 50 τῇποἢ ἀπ- 
ταύϊοῃ οὗ {ἴπὴ6 ἃ 8 Ἰα ΘΗ ΒΙΐυ, Οοηι- 
Ῥᾶγθ γ8. 1161 (1180) εἶπον πάλαι. 
ἘΠ. 1101, 1477. 

γ. 1414. τῆςδε τῆς ὁδοῦ! 
Τὴ6 ροηϊθνιιβ ΡΥυθίῖ! (5886 ΜϑτΈΠ. 
8. 8604. Ρ.) ἀθρϑθπάϊηρ' ἸΡοι [Π6 1ᾶἅθὲ 
οοπίαϊπθα 1η ὑΠ6 ὑγογ 8 ἄμεινον πὸ 
τύχοι. 50. Οϑᾶ. Οο]. 1606: καί σοι 
ϑιεῶν τύχην τις ἐσϑλὴν ἧκε τῆςδε 
τῆς ὁδοῦ. Απᾶ ἘΠιὶτ. ΑΙο. 1046: 
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αἵ τοῦ φυτυυργοῦ πατρὸς ὑμὶν ὧδ᾽ ὁρᾶν 
τὰ πρόσϑε λαμπρὰ προὐξένησαν ὄμματα" 

1450 ὃς ὑμὲν, ὦ ὦ τέκν᾽, οὔϑ'᾽ ὁρῶν οὔϑ᾽ ἱστορῶν 
πατὴρ ἐφάνϑην ἄνϑιδω αὐτὸς ἠρόϑην. 1485 

καὶ σφὼ δακρύω προςβλέπειν γὰρ οὐ σθένω" 
νοούμενος τὰ λοιπὰ τοῦ πικροῦ βίου, 
οἷον βιῶναι σφὼ πρὸς ἀνθρώπων χρεών. 

1400 ποίας γὰρ ἀστῶν ἥξετ᾽ εἰς ὁμιλίας. 
ποίας δ᾽ ἑορτὰς. ἔνϑεν οὐ κεκλαυμέναι ὉΠ 1400 

πρὸς οἶκον ἵξεσϑ᾽ ἀντὶ τῆς ϑεωρίας ; 
3 Ψ- ἘΑ͂Ν “ον δα Ἁ ᾿Ὶ 4 ἰχ 3 3 ᾿ 

ἀλλ᾽ ἡνίκ᾽ ἂν δὴ πρὸς γάμων ἥκητ᾽ ἀκμὰς. 
τίς οὗτος ἔσται, τίς παραῤῥίψει. τέκνα. 

1400 τοιαῦτ᾽ ὀνείδη λαμβάνων. ἃ τοῖς ἐμοῖς 

[Υ. 1448. ὑμῖν Ὁ 1πᾶά.] 

πολλῶν δὲ μόχϑων ἡλε χεῖρας 
εἰς ἐμᾶς. 

Υ. 1448 54. αὖ τοῦ φυτ. -- 
ὄμματα] ἱ. 6. αἵ τὰ τοῦ πατρὸς 
ὄμματα τὰ πρόσϑε λαμπρὰ περι- 
ἑποίησαν ὧδε ὁρᾶν, “ ὨΪΘΟῊ Πᾶν 6 
οϑαθοα ΥΟῸΥ ρδύθηῦ᾽ 5 ΘΥ685 
ὙὙΠΊῚΟΙ ΓΟΥΠΙΘΥΪΥ ΘΥ6 ὈΥυῖρῦ, 
[0 566 μΠ35, 1. 6. ποῦ ἴο 566. 

γ. 140Ὁ0.(. ἱστορῶν] ϑο1615. 
3ρρ ποῖθ οὔ ν8. 1118. 

Υ. 1462. καὶ σφὼ δακρύω" 
-- σϑένω] Τῆδ 56η86 οὗἉ {Π6 Ρἃ8- 
Βᾶρ6 ὕπτ|5 ὈΘϑα ]]Ὺ ΘΟ ἀθηΒθα 15 
τϑ ΤὉ]]ονγ5: 51π06 1 οδπηποῦ Ρ6- 
πο] γοὺὰ 1 ΠΥ 6765 ΠΟΙ͂ 
ΒΟΥ Ιγ ἔθοϊϊπρα ὑονδγαϑβ 
γουὰ 1π Τὺ ον πη θ., 1 
500» πε ρορυύϊϑῦ σι σ ΠΊΟἢ 
Ι δὼ ΟΥ̓ΘΙΡΟΜΘΥΘΟΩ ὈΓΥ ΤΥ 
ἐθαγ7,8, ὉπΊ πη Κῖπρ' οῖο. 80 Βπ- 
ΥΡ. ῬΒοθη: 1449 54.: φωνὴν μὲν 
οὐκ ἀφῆκεν, ὀμμάτων δ᾽ ἄπο 
προςεῖπε δαλχρύοις, ὥςτε σημῆναι 
φίλα. 

ν. 1408.νοούμενο ς] Οἵ, ΜΈ. 
8. 1900... ὁ. 

Υ. 1404. οἷον βιῶναι σφὼ 
πρὸς ἄνϑρ. χρεών] Ὑπὸ ὅθμο- 
᾿Παϑὺ ΡΡΘδΥΒ ἴο πᾶγϑ Ἰοϑβὲ βίρῃ οἵ 
{πὸ ἴογοθ οὐὁἨ {Ππ|6 Ῥυθροβί!οη πρὸς 
ἴῃ {πὸ ΤΓΟ]]ονπρ' ποίο: πῶς ὑμῖν 

βιῶναι ἐκ τῶν ἀνϑρώπων ἀνάγκη, 
ῇ ἡ πρός ἀντὶ τῆς μετά, ἀντὶ 
τοῦ μετὰ ἀνδρῶν. Βα {πὸ ἔογοθ 
οὗ ΤΓη6 ῬΥΘΡΟΒΊΌΟΙΝ 15. ὑπ15: 580 ἢ 
δ 5 γοῖι Ψ11 ἤᾶνθ οὸ ἀπᾶθρΥρο 
αὖ ὉΠ 6 δὴ 45 οὔ 6. ὅὃο Ηὸ6- 
τοἄδούπ5 ὙΠ, ὅ: ἕνα "λόγος τέ σε 
ἔχῃ πρὸς ἀνθρώπων ἀγαϑός. 866 
διῖδο Δηΐρ, 51. δηᾶ τὴν ποίθ ὁἡ 
Α]. ὅ08 54. 

Υ. 1466 54ᾳ.. Κ5'6Π01. γθο.: εἰς 
ποίας ἕορτὰς, ὅϑεν οὐκ ἐπανήξετε 
πρὸς. τὸν οἶχον κπεκλαυμέναι ἀντὶ 
τῆς ἀπὸ τῆς ϑεωρίας τέρψεως: 

Υ. 1469. “τές οὗτος ἔσται, 
τίς} ὅ66 ποίϑ ὁ νϑ8. 1118, δθονϑ. 
114. παραῤῥέψ ει Τπῖ5 γοῦν 

15. 8664 1ῃ ἃ ΘΕΟΥ͂ 50η86, 88 πα- 
ραβάλλεσϑαι ἀπ ἀναῤῥίπτειν Μ᾿ 
{π6 61110515 οὗὐ κένδυνον. ὙὟΠΟ 
Ὑ{11 αν θ 506. ἀρ’ Ρο!Ιά- 
π655}) Βαύκνοκ, παραῤῥέψει λαμ- 
βάνων 15 υϑρᾷ ἴῃ {Π6 ΒΦΙῚΘ. Δ 
85 δ'ῦογθθ γν8. 1299. ὑπομένεις 
κηδεύων, δυο 18 5. ΒΟΙΡ ΘΙ. 

γ. 1460 5ᾳ. ἃ τοῖς ἐμοῖς -- 
δηλήματα) ΒΥ ἐμοῖς γονεῦσι 
ΑΥΘ Βσηϊῆθα 1Τ,αἴτπ5. ἀπ Φοοραβίδ, 
Ὀγ σφῷν γονεῦσιν, Οραϊριιβ δᾶ 
Ποοιρίᾶ. Ἔσται, ἱ. 8. ὙΠ 6 ὙΟτι 
5118}} μῶν εαὐϊνϑα πρὸς γάμων 
ἀκμάς. Βοηαον {πουοίουθ: τ ΒΊ οἢ 
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ὁμοῦ δηλήματα:; 1495 
τί γὰρ κακῶν ἄπεστι; τὸν πατέρα πατὴρ 
ὑμῶν ἔπεφνε" τὴν τεκοῦσαν ἤροσεν, 
ὅϑεν περ αὐτὸς ἐσπάρη, κἀκ τῶν ἴσων 

140ῦ ἐκτήσαϑ' ὑμᾶς, ὥνπερ αὐτὸς ἐξέφυ. 
τοιαῦτ᾽ ὀνειδιεῖσϑε. κάτα τίς γαμεῖ; 1600 

οὐκ ἔστιν οὐδείς. ὦ τέκν᾽, ἀλλὰ δηλαδὴ 
χέρσους φϑαρῆναι κἀγάμους ὑμᾶς χρεών. 
ἜἜΡΗΝ ὦ παὶ Μενοικέως. ἀλλ᾽ ἐπεὶ μόνος πατὴρ 

14τ0 ταύταιν λέλειψαι; νὼ γὰρ, ὧ ᾿᾽φυτεύσαμεν. 
ὀλώλαμεν δυ᾽ ὄντε. μή σφε περιίδῃς 160ὅ 
πτωχὰς ἀνάνδρους ἐννερξι; ἀλωμένας. 
μηδ᾽ ἐξισώσῃς τάςδε τοῖς ἐμοῖς κακοῖς. 
ἀλλ᾽ οἴκτισόν σφας. ὧδε τηλικάςδ᾽ ὁρῶν 

141ῦ πάντων ἐρήμους. πλὴν ὅσον τὸ σὸν μέρος. 

ν. 1471. περιέδῃς. 1 Πᾶνα ἀργθοα τι Βυτηοὶς πα οΟἾΠοΥΒ ἴῃ 
δϑἀορύϊηρ' {π6 οοπ͵θοίατο οὗ Τ) αν 8, ΔΙ Πουρῃ [Ὁ 15. οΡ]θοίθα ἴο ὈΥῪ 
ῬοΟΥΒΟΠ οἡ Ἐπιγ. Μρᾶ. 284.ὡὈ. Μϑϑ. παρέδης. 

ἌΡ ΖΩ,, ἐγγενεῖς 15; ἢ πῖπῖκ, οοΥγπρῦ. Πιπάοτῇ τοδᾶϑ ἐχ-. 
γενεῖς. ΤῊΘ ΘΟΠΙΥΔΥΥ ΘΥΤΟΥ οὗ ἐχγενὴς ἴον ἐγγενὴς πᾶ5 (Δ Κοὴ ΡΙδ66 
ἴῃ ΕἸ, 1828. Βαϊ ἐχγενής 15. ἃ ποτᾶ ΡΓΟΡΔΌΙν ᾿ηνθπίθα ΨΥ ϑόρῇοοῖοβ, 
ἃ5 ἢ6 Πᾶ5 τι8θ4 ἴῃ ΕἸ. 248. ἔκτιμον ἴον τὸ ἔξω τιμῆς ὅν. 

Ὑ111 ΒΡῈ δὖ {πὸ βϑπιθ ὑΐπι6 δ ἢ 
ΤΏΤΪΟΡΥ 0 ΠΥ ΡδαΙθηῦβ δηα ο 
γοῦν 5. πε. Βαΐ τοι νυ ῆϑῦ 1π- 
τη αϊα θῖν ἔ0]]ονγ5. Οδαῖρτιβ ΒΘ ΘΙῚΒ 
ἴο Δ|1πᾶθ ΟὨΪΥ ἴο ἐπαὺ αΐβρυθοθ 
ὙΠΟ 15 ἀααρη του ἀογῖνθ ἔγοτὴ 
{Π6ῚὉ ρϑύθηΐβ, νἱζ. Βἰπη861 δπὰᾶ 
Φοοαβίδ; 1 5ιιϑρθοῦ ἐμπογθίουθ ὑἐπδὺ 
ΠΥ 15 βοιηθίμιηρ' τοηρ ἴῃ τοῖς 
ἐμοῖς. 

γ. 1466. τοιαῦτ᾽ ὀνειδιεῖ- 
σϑ'ε}] 1. 6. "τοιαῦτα ὀνείδη λή- 
ψεσϑε. Οἱ {Ππ6 ξαΐαγα πε  ἀΐο πἀϑ68 
ἴῃ ἃ Ῥᾶβδῖγθ 56η886 8566 Βοϑύ ὅν. 
8 114. ποι 

Υ. 1489. ὦ παῖ Μενοικέως, 
ἀλλ:] ΤΠ ρδυῖοϊα ἀλλὰ 15 ἀρρτο- 
ΡυΐαῦοΙυ ῬΙδορα αὔου [Π6 ποῖ, ἃ 8 
ἴῃ {πὲ θθδα 18] ᾿τπ0. ἴῃ Ἠοιποτ, 
ἐν δ: 429.): Ἕκτορ, ἀτὰρ σύ μοί 
σσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. [πῃ 
ΒΈ 0 ἢ Ρε558ρ᾽ 65 186 ἴογτοθ οὗ ὀχρυθϑβ- 

ΒΙΟῺ 15 νγϑαϊζοηθα Ὀγ ρ᾽δοῖηρ {π6 
οομ]απούΐου αὖ ὅπΠ6 Ῥαριπηΐηρ οὗ 
0Π6 βθηΐθῃοο, 

Ὗ. 1471. ὀλώλαμεν] γε 8δῖβ 
ἀπᾶάοηθ. ΤῊ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ 15 τιϑοα 
ἴο ἀδπούθ τηϊβίουηθ, 8.8. 7611 8.5 
δοῖπδὶ] ἀθϑίῃ. --- περιιδεῖν ΤΏΘ8Ώ8 
ο ἄρθ5ρ1856, ἴο ποθ᾽} 6 ο.. 

472; πτωχάς “τ ,ἀλωμ ἐ- 
νας} ὅὃο Τύδοι, 800: ταύτας ὁρώ- 
σῃ ,“δυςπότμους ἐπὶ ξένης χώρας 
ἀοίκους ἀπάτοράς τ᾽ ἀλωμένας. 
566 οπαρῖ, οὐ Ποιηοϑίῃ. Εἰ. Τ,. 
Ρ. 440, 21. 

Υ. 1418. μηδ᾽ ἐξισώσῃς τάς- 
δε] 1: 9. τὰ τῶνδε κακά. Οπ ἐπ18 
Ῥγου νυ οὗ αϊοίϊοη οἵ, ΜδΌΌΠ. 8 45. 
ποΐθ 1. 80. 4180 πὸ Τιαὐϊηβ, οἡ 
ὝὙΠΟ56 τ.86 οὗ {π|5 Ιἀϊοι 566 Μὰ {6}. 
οη Οἷο, οὔδί, Ρ. δὅ]18 ο. 26. 8 12. 

γ.1414. ὦ δ ε] Ενγέσταϊ ΤΟΙ ΔΤ ΚΒ 
{πῶῦ 6Ππ|5. 6 οπρθ το ἐρήμους. 



144 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ξύννευσον. ὦ } ὦ γενναῖξ; σῇ ψαύσας χερί. 1510 
σφῶν δ᾽, ὦ τέκν᾽. εἰ μὲν εἰχέτην ἤδη φρένας, 
πόλλ᾽ ἂν παρήνουν᾽ νῦν δὲ τοῦτ᾽ εὔχεσϑ'᾽ ἐμοὶ. 

οὗ χαιρὸς ἐᾷ ζῆν. τοῦ βίου δὲ λῴονος 

1480 ὑμᾶς κυρῆσαι τοῦ φυτεύσαντος πατρός. 

ΚΡΈΩΝ. ξ 

ἅλις. ἵν᾽ ἐξήκεις δακρύων" ἀλλ᾽ ἴϑι στέγης ἔσω. 1διὅ 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
πειστέον. κεί μηδὲν ἡδύ. 

ΚΡΈΩΝ. 
Ἁ » 

πάντα γὰρ καιρῷ καλά. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ: 

οἶσϑ᾽ ἐφ᾽ οἷς οὖν εἶμι; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

λέξεις. καὶ τότ᾽ εἴσομαι κλύων. 

ΟΥ̓ΔΤΤΓΟΕΌΣ, 

γῆς μ᾽ ὕπως πέμψεις ἄποικον. 

" ΥΣ 1418. 56. Μ55. εὐὔχεσϑέ μοι οὗ καιρὸς ἀεὶ ξῆν, τοῦ βίου. 
[ηὔχϑω μόνον 1)1π.] 

Υ. 1416, σῇ ψαύσας χερί] 
Ἀ Τμΐ5 γγὰ8 ἃ ρΙδᾶρθ οἵ ἔαιπ. 8566 

Ἐλτπιν, Μοα. 21, Ἡθυδο!ά, 808. Ἠο- 
Ιοπ. 841. Μυβ6Ε. 

ν. 1479. οὗ καιρὸς ἐᾷ ξῆν] 
γγμαὶ κιμα οἵ 116 Οϑάϊραβ οδ] 16 
115. ΟΥ̓, 15. ΒΕ ΠΟΙ ΘΗΟΙΥ 5]οῦγηι ὈΥῪ 
Π15 ὙγΟΥαΒ δαἀάγοββθα ἴο ὕτθοῃ ἴῃ 
γ858. 1415 564.: ἐμοῦ δὲ μήποτ 
ἀξιωϑήτω τόδε πατρῷον ἄστυ 
ζῶντος οἰκητοῦ τυχεῖν. ἀλλ᾽ ἔα 
8 ναίειν ὄρεσιν, ἔνϑα κλήξεται 
οὑμὸς Κιϑαιρὼν, οὔτος, ὃν οἷο. 
ὙΠΟ Π6 ΠΟ 'ἴῃπ ἃ ἴθ ψουᾶβ, 
5. ΌΙΥ,, 8.5 Π6 5805, ὕο ὕπθ [θη θ᾽ 
ἂρ πα Ττη 64 ΘΟ ρΓΘμθηδίοη οἵ 
15. ἀδαρ 685, ΘΧΡΥΘΒΒ568 {ππι5: οὐ 
καιρὸς ἐᾷ ξῆν ΒΙΝΡΟΒΡ. 

Υ. 1481. ἅλις, ἵν᾽ ἐξ. δακρύ- 
ων] ΤΠ αχίθηΐ οὗ θᾶ 785, 0 
ὙΠΊΘΟΝ γοῦ ἤᾶΥ6 ΡΟῸΠΘ, 15 Βα ἢ- 
ἔιοϊθηῦ, ἱ. 6. γοῦ να 5664 [6818 
ΘῃοτρΊ. ὅοτηθ ΘαΟΥΒ ΡΙΔ06 ἃ βῦορ 

αἴίον ἅλις, δθᾶ ΘΟΗΒΙΘΥ {πὸ [0]- 
Ιονίηρ' νγοτᾶβ ἴἶνα -- δαχρύων ἃ8 
ΒΡΟΚθῃ ᾿μ θυ ΡΠ Θ]Υ. 

Υ. 1482. πάντα γὰρ καιρῷ 
καλά] Εν 411 {πίπηρθ τὸ ροοά 
Ῥϑοϑιιβ (4, 6.  ΠΙΟΝ 476) ἄμ δἱ 
ἃ, ῬΥΟΡΘΥ͂ {ϊπη6. ; 

γ. 1488. ἐφ᾽ οἷς --- εἶμι) ὕροπ 
πα οοηαϊζίοπ 1 5Ποπ]ᾶ ρο. 
530 ΑὙΊΒΌΟΡΒ. ῬΙαῦ. 1008: οὐκοῦν 
ἐπὶ τούτοις εἰςίω. 8.66 11. ν. 1000. 
1141. Τωγϑίδίγ, 261. ἤδη. ὅδ9. ΒΗ, 

101ἅ. λέξεις, καὶ τότ᾽ εἴ- 
σομαι κλύων] Α΄6 568}, Β6ρύ. ΟΣ 
ΓΠΘΡ. 208: λέγοις ἂν ὡς τάχιστα, 
καὶ τάχ᾽ εἴσομαι. ῬΙαπ. Ῥβοιᾶ. 
11, 2, 62: ΗΑ. Νοῆ ἰδ, 5866 
ϑοΐη, απἰϊὰ 16 οΥθπι, οἰ γγοῦ ἘῸΝ 
βοίδτα, 51 αΑΙΧΘΟΓ 5. ἘΠΕ. ΕῸΥ 
1Π6 Ῥαγίϊοϊο τότε 8566 Τὴῦ ποίθ ὁἡ 
Ῥμηοοί, 1258. 

Ν, 1484 μᾳ. γῆς μ᾽ ὅπως -- 
τεύξει τάχα] ΤΠ βϑιὴθ πὰβ θ66 ἢ 
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ΚΡΕΩ͂Ν: 
τοῦ ϑεοῦ μ᾽ αἰτεῖς δόσιν 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

1480 ἀλλὰ ϑεοῖς γ᾽ ἔχϑιστος ἥκω. 

ΚΡΈΩΝ. 

τοιγαροῦν τεύξει τάχα. 

ΟΥΔΎΤΕΘΎΣ, 
᾿ ἤ ς 7 Ἄ- 

φῃς ταδ᾽ ουν; 1520 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἃ μὴ φρονῶ γὰρ οὐ φιλῷ λέγειν μάτην. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ: 

ἄπαγέ νύν μ᾽ ἐντεῦϑεν ἤδη. 

ΚΡΕΩ͂Ν, 

στεῖχέ νυν. τέκνων δ᾽ ἀφοῦ. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

μηδαμῶς ταύτας γ᾽ ἕλῃ μου. 

ΚΡΈΩΝ, 

ἕξ ι Υ̓͂ “- 

πάντα μὴ βούλου κρατεῖν. 
καὶ γὰρ ἁκράτησας οὔ σοι τῷ βίῳ ξυνέσπετο. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὺ ᾧ πάτρας Θήβης ἔνοικοι, λεύσσετ᾽. Οἰδίπους ὅδε, 
ὃς τὰ κλείν᾽ αἰνίγματ᾽ ἤδη καὶ κράτιστος ἦν ἀνήρ, 1520 

ΔἸΙγοδ αν ὀχργοϑβϑᾶ δὺ ρυϑδαύθυθηρίῃ 
ἴῃ ν8. 1486---44 (4(402---1411). 

Υ. 1480. ἔχϑιστος ἥκω] Οπ 
ἥκω 866 ποίθ δὲ γ8. 982. 

Υ. 148 5α. τοιγαροῦν τεύ- 
ξεν τάχα] 1.3.6: τὴν τοῦ ϑεοῦ 
(τοῦ ᾿4πόλλωνος) δόσιν, ἣν αἰτεῖς 
μξ. Οδαϊραβ ὑπουρηῦ ὑπαὺ Οὐθοι 
τηθϑηῦ 0 580 ὑμπαῦὺ 6 νου]ᾶ 5ῃοσίύ- 

ΟΥ οβύϑδίῃ ἔγοτῃ ὑπ 6 οὐὔϑο]8 οὗ Αρο]]οὸ 
{πῶῦὺ ἄθογθθ ψῖοὴ ἢ ἀοϑιγθᾶ, 
δα ὈΥ ΜΠΙΟΝ π6 που] θ6 δχρϑὶ- 
Ιοα ἔτοιῃ ὑπὸ οἷὐγ;, {π [Ὁ] ρ' 
νου β φὴς τάδ᾽ οὖν, ΔΥΌΘΥ ὙΥΒ10}} 
ὙΥΘ τητιϑῦ ΒΙΡΡΙΥ τεύξεσϑαί με τάχα 
τὴν τοῦ ϑεοὺ δόσιν, τα οΟη56- 
ἀαθηῦν ἴο ΡῈ ἴδίβϑῃ ἴῃ 085 5686: 

Ὧἀο γοῦ 580 ὑμδύ Ὁ ν11]] δου 6 
ἴο Ρ84585 ὑμδὺ 1 5881] Ρὲ οχ- 
Ρ6Ι]06 ἃ ΤΥ ΘΟΌΒΟΥΥ ὈΥ ὑπθ 
Ὑ11 οὗ ἐπα σοῦᾶϑ 

Υ. 14186ὅ.0Ὀ ἃ μὴ φρονῶ γὰρ] 
1 σπου] ποῦ γϑιηδυὶς ὑπῶῦ ὑπ6 Ρϑτ- 
1016 γὰρ ΤΟ ΥΘΥΒ ἴο ὑΠ6 ΒΌΡΡΥΘϑθϑα 
βϑοῃηΐθμοθ φημὶ ταῦτα Ὁ}]6851 πᾶ 
οὈϑουγϑᾶ ὑπῶῦ ὑπθθ6 ψοῦᾶβ ἤδυθ 
Ῥθθὴ ὙΥΟΠΡῚΥ Θχρ ϑιηθα ὈΥῪ ΟὯΘ 
Οὗ Ὁπ6 1ηὐουρυθύθυβ. 

Υ. 14188(, Βυϊᾶδ5: πάντα μὴ 
βούλου κρατεῖν" ἐπὶ τῶν εἰς 
πάντα εὐδαιμονεῖν. βουλομένων. 
1489. ὅ' 6ὁΠ0].: ὅσα νενίκηκας, 

οὐ συνήνεγπέ σοι. 

᾿ 10 

πιὰ νιον, ΨΥ ΕἾ 
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ὅςτις οὐ ξήλῳ πολιτῶν καὶ τύχαις ἐπιβλέπων, 
εἰς ὅσον κλύδωνα δεινῆς συμφορᾶς ἐλήλυϑεν. 
ὥςτε ϑνητὸν ὀντ᾽, ἐκείνην τὴν τελευταίαν ἰδεῖν 

1405 ἡμέραν ἐπισκοποῦντα, μηδέν᾽ ὀλβίξειν. πρὶν ἂν 
’ - ’ ΄ » 3 Ἁ ΄ 

τέρμα τοῦ βίου περασῃ μηδὲν ἀλγεινὸν παϑῶν. 1680 

Υ. 1492. 1 πᾶν πὸ ἀοπδύ πὶ ὑπαῦ {π18. σθυύβθ 15 ϑουταρῦ, 85. 15 
νἱαθηῦ ἔγοπι {π6 ρτόποιη ὅστις ἃπᾷ {Π|ὸ ραυύϊοῖρ]θ ἐπιβλέπων. 7284- 
ΘΟ 5. Βιιβρθοῖβ ὑπ6 ὑγΠ0 186 ̓ ἴπ6 ἴο θ6 βρυγίοιιβ, δπα 1 ααϊΐθ ἀργθ6 1 
Ὠΐτα. [80 δἷβο Π1πα.] 

Υ. 1499. ὅςτις οὐ ζη λῳ ἐπα 
ἐπιβλέπων) Ετνξαταν, ἠοΐ!ον- 
ἴηῃρ ΟοΥαγ 5 οΡβθυνδίϊουβ ου ΒΪ5 
ΕὙΘΠΟΙ ὑγϑηβδύϊοη. οὗ ΠΘΟΡΙτἃ- 
β[π5. Ρ, 2601 544. ὁοομπδίαθυρ ζήλῳ 
καὶ τύχαις 85 Θαπίναϊοπῦ ἴο ξη- 
λωταῖς τύχαις (οἴ. ΑἹ. 08.) πᾶ 
ἐπιβλέπων ἴο φϑονῶν ἴῃ {{Π15 5615: 
ΠΟ ΠΘΥΘΥ Θηνγίοιι5 οὗ ὑπ6 
ῬΙΟΒΡΟΥΣΙΥ οὗ ὑηὴ6 ΟἿΌΣ: Ζ6Ώ5. 
Α ροοῦ Κίηρ διηοηρ ὕπθ ΟὙΘΟΚ5 
Ῥοίηρ πηπάουβίοοα 0 6 οπ6 γ80 
1 Κ5 Β18Β. οὐ βαίοίυ ἀδροπᾶθηΐ 
Οἡ ὑμεῦ οὗ μῖ5. βιθ]θοῖβ, ΠΘΥΘδΒ 
ἃ ὑγεϑηῦ ὑμῖη κα Ὠϊτη561 58 ἴῃ 
ὑπθῖν τηΐβθυυ. Βαϑϑίάθβ, 10 {πὶ5. "6 
{Π6 γτἱρηὴῃῦ γϑϑδάϊπρ ἀπ ΘΧΡΙ Δ Πᾶ-- 
ὑϊοη., ᾧΠ6 ργϑθοθᾶϊηρ νοτᾶβ Οὐδέ- 
πους ὅδε τοτπδὺ 6 ΘΧρΡΙ δἰπϑα {Ππ8: 
Βίοοθ δῦ ,Οοαϊραβ. 1Π6Ὸ: πᾶ 
η6 τγοτᾶβ ὅςτις --- εἰς ὅσον οἷο. 
τητιϑῦ θῈ υαπδογθίοοα 85 ὅςτις εἰς 
μέγιστον κλύδωνα εἴο.; οπ ψΕΙΘᾺ 
ῬΏγαβα 566 Μδύθῃ. ὙΠῸ ΤΟΥΘΥΒ ἴο 

ΜοῇΪς. οη ΑἸοθβί. 14. ἀπ ΒΤ τα ἔ, 
οι. Αθϑοῇ. Ῥϑιϑ. Ρ]. 1018, Βυΐ {Π6 
ΘΧΘΙΊΡ]65 δἀἀποθα αὐ ποῦ ΧΟ 
ΡΔΥΆΠ]]16]; Βθβιθ συ βῖο {π6 ρτοποῖῃ 
ὅςτις, ΤΟΥ νυ] ἢ. νγ9 5Π 014 οχρϑοῦ 
ὃς, 5. ΨΘΙῪ οὈ] οὐΐομ 16. Μογϑθο- 
Ὑ6Υ, ὅπ ψΠ0]6 ομαγδοίθυ οὗ {Π6 
Ῥαβϑᾶρθ ΤΌ ΠΠΘΥ5. Ὁ ΦΟΙΘΥΔΌΪΥ ὁ Υ- 
απ ὑπὰῦ {πΠ6 ροοὺ πὐοημαθα {Π6 
νγογᾶθβ ἴο 6 ὕππ|5 οοππθοίθᾶ: Οὐ- 
δέπους ὅδε εἰς ὅσον --- ἐλήλυϑεν. 
Ι [66] οοηπαάοθηΐ ὑπουθέοσθ ὑπαῦ ὑπ6 
Ράβϑδρθ 15 ΘοΥταρί. 

Ν. 149454ᾳ. ΤΠθ βδηη8 βϑηθτηθηΐ 
15 ΘΧΡΙΘΘ56α ἴὴ παν, Απάγχγοιῃ. 100. 
Ττοδα. ὅ18. ΒαρΡρΡ!. 2710, Τρ. Α. 
1601. Ἡοτὸ. Ἐ", 105. ΒΌΡΒ. του, 
1. ρα. ΑΘϑὸῃ. Αρϑῃη. 987 866. 
Ον[α ΜοΙ. ΠῚ. 188. 

Υ. 1496. τέρμα τοῦ βίου] ΤῈΘ 
ΤΟΥΘΥ Ὡοση 15 Ραΐ ιῦπουῦ 8ιῈ 
ΔΥΘΙΟ]8, ἃ5 ἴῃ Οϑᾶ. Ο. 726. τέρμα 
τῆς σωτηρίας, δᾶ ῬΙ]. 900. δυσ- 
χέρεια τοῦ νοσήματος. ἘΠΕ. 

δα δι λον τ᾿ 



Ι. ἘΧΟΥΒΝΌΚΝ ΟΝ ΚΝ. ὃ. 

Ἱχτηρίοις χλαάδοισιν ἐξεστεμμιένοι. 

᾿ς Κὰάλάδοι ἵκτήριοι οὐ ἵκέσιοι (οἴ, Ἐατῖρ. Βαρρ!. 102. Ηδτδοὶ, 618.) δτὸ 

ΟἸἶγα ὈΤΘΠΟΠ 65, ὙΥἹἢ νγοο] το]Ἱδα χουπᾶ ὕπθιαη, ὈΟΥμΘ ἴῃ ὕπ6 πδηᾶϑ 

(Εατῖρ. ϑαρρ!. 108: ἦλϑον ἱκεσίᾳ χερί) οὗ Τπο86 σψπο δρρτοδομθᾶ 

{π6 δ] αγ5 οὐ π6 σοῦϑ ἃ5 βιρρ[1θηΐδβ (οἴ. σοτητα. οἢ Αγιϑίορῃ. ῬΙαί. 588. 

Ἠδγη. οη ίγρ. Αθη. ΥἹΙ, 164. Βουνῖαβ οὐ θη. ΧΙ; 101.), [Π6. δύθ 

᾿ς ΟΩ]Π6α Ὁ ρύοβο υυϊδουβ ἱχτηρέαν ἴῃ οὴθ ψογᾶ, δ8 ΡΥ Ηϑιοδοίι 5. 

ὙΠ, 41. ΟἿ, ΡΙαύδτομ. νἱῦ. ΤῊ65. ὁ. 18: γενομένου δὲ τοῦ κλήρου, 
παραλαβὼν τοὺς λαχόντας ὃ Θησεὺς ἐκ τοῦ πρυτανείου καὶ παρελ- 
ϑὼν εἰς Δελφίνιον ἔϑηκεν ὑπὲρ αὐτῶν τῷ ᾿Ἃπόλλωνι τὴν ἴκτη- 

Ὕ 3 Ἀ , 3 ᾿ » δ »Ἥ 3 , ’ » 

ρέαν. ἦν δὲ κλάδος ἀπὸ τῆς ἱερᾶς ἐλαίας ἐρέῳ λευκῷ 

κπατεστεμμένος. ΑΘΒ568 1]. Εἰπηρθη. 48 544.: ἐλαέας ὑψιγέννητον. 

κλάδον, λήνει μεγίστῳ σωφρόνως ἐστεμμένον, ἀργῆτι μαλλῷ. Οοιιρ. 
ΒΌΡΡΙ. 32: σὺν τοῖςδ᾽ ἱκετῶν ἐγχειριδέοις ἐριοστέπτοισι κλάδοισιν. 
191 544ᾳ.: ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα βᾶτε καὶ λευκοστεφεῖς ἵχτηρίας, ἀγάλ- 
ματ᾽ αἰδοίου Διὸς, σεμνῶς ἔχουσαι διὰ χερῶν συνωνύμων. 8382 56. 

8ὕ4 54. ΤΊ 6586 βϑπιθ ΒΟῸΡΒ αὺθ Ο1168 4150 ὈῪ Ὁπ6 ροοίβ στέφη 8πᾷᾶ 
στέμματα, ἃ5 ὉΥ βοροο]θ5 ἴπ {Ππ|5 ΡΙὰν γ8. 918 (882): δόξα μοι 

παρεστάϑη ναοὺς ἱκέσϑαι δαιμόνων τάδ᾽ ἐν χεροῖν στέφη λαβούσῃ 
κἀπιϑυμιάματα; Ὀγ Εατῖρ. βαρρ!. 86: οἰὐκτεέρουσα μὲν πολιὰς ἄπαι- 
δας τάςδε μητέρας τέκνων, σέβουσα δ᾽ ἱρὰ στέμματα. 1ρ14. 859: 
ἀλλ᾽, ὦ γεραιαί, σέμν᾽ ἀφαιρεῖτε στέφη μητρός. 410: λύσαντα 
σεμνὰ στεμμάτων μυστήρια τῆς δ᾽ ἐξελαύνειν. 

ΑΒ 8000 8ὃ5 ὕποβθ ὙΠῸ οϑηθ ἴο ΡὈΥΔΥ ΤῸ δηγυῃϊηρ πα 5θαίθα 

ὑμοιβθῖνοβ αὖ π6 δἰΐαυ, ὑπο ρὶδοθᾶ μθϑθ Ὀυδπομθθ οἡ ἰ; δηᾶ 1ἢ 

6 Π6ῚΡ ὅπου βουρηῦ νγὰϑ Ῥγοτηἶθθα, ΠΥ ὕοοϊς ἔμθι πΡ 8πᾶ γοίϊγοϑα, 

ΟΣ ποῦ, {πῸγ αὐἰδίθα {π6 ρίαθθ δπᾶ [θὲ {Ππ6 οἸῖνϑ ῬγΆΠΟΙ 68 Ῥομἱηα 

Οἔποη. Ἡδθποο Βπιγϊρίαθβ Ἡδυϑο]α, 124 5α.: 

ἱκέται κάϑηνται παῖδες οἵδ᾽ Ἡρακλέους, 

βωμὸν καταστέψαντες, ὡς ὁρᾷς, ἄναξ. 

ΚῸ 4180 ἴῃ ΑΘ 560}. Ξᾳρρ!. 241 5ᾳ. Ῥϑίαβριιβ, αἰΐυ πὸ ἀβδαρηΐοῦβ οὗ. 

θᾶμα πα βϑαίβα ἀλδθβοΙβο8 δῷ π6 αἰδαν, δά ἀγθϑβθθθ ὑπ θὰ ὑππ8 : 

10. 

ΡΟ ΠΡ Ν 

ὑπο ἐδ δὰ 



ΕΧΟΌΙΒΒΌΞΒ 1. 

΄ Α 4 [2 9 ᾿, 

κλάδοι γε μὲν δὴ κατὰ νόμους ἀφικτόορῶν 
" Ἂ ε “" ΄"Ὁ΄ ᾿΄ 

κεῖνται παρ᾽ ὑμῖν πρὸς ϑεοῖς ἀγωνίοις. 

Αρδΐηῃ ἴπ ὅπ βϑῖηθ Ὀδὺ ν. 844. 845: 

; ΧΟΡ. αἰδοῦ σὺ πρύμναν πόλεος ὧδ᾽ ἐστεμμένην. 
ΒΑΣ. πέφρικα λεύσσων τάςδ᾽ ἕδρας κατασκίους. 

δα νβ. 480 56αα.: 

σὺ μὲν, πάτερ γεραιὲ τῶνδε παρϑένων, ᾿- τῳ 
χλάδους τε τούτους αἷφ᾽ ἐν ἀγκάλαις λαβὼν 

βωμοὺς ἔπ᾽ ἄλλους δαιμόνων ἐγχωρίων 

ϑὲς, ὡς ἴδωσι τῆςδ᾽ ἀφίξεως τέκμαρ 

πάντες πολῖται. , 

ΟΤμδαῦ 1 νὰ ὑπ6. οαβύοιη τὸ} ὑμοϑθ Ὑπὸ ἀϊᾶ ποῦ ορίαϊη {π6 ἀρῆς 

Π6ῚΡ ἰο Ιθᾶνθ {πὸ ῬοιρΒ οὐ πὸ αἰύαι, 15 ϑυϊάθηῦ ἔγοτα 116 ΤΟ]]ονν- ᾿ 

ἴπρ' ρᾶβϑᾶρα οὗ Δθϑο υα5, ΚΡΡΙ. νβ. ὅ06: Ὲ 

κλάδους μὲν αὐτοῦ λεῖπε σημεῖον πόνου, 

δ5. 611] δῷ ἔγοιμη πα αἰ οἱ ἃ. ΘῸΡΡ]. 268 544., σού Αἀγαϑύτιβ, Ῥλειτ, : 

6 ἢἤπαβ ὑπῶὺῤ ΤΉ Θδθῖιβ 15. ὉΠ ΥΥἹ]Π]Π1ηρ ἴο αὐξοπμᾶ ἴο {Π6 πὐνΑ, ὦ οἵ .δθ το 

τὸ ὁ δε σύνης χρυίθηκμον ὕμθιὴ ὑπ: Ὄλνν 

ἄγ᾽, ὦ γεραιαὶ, στείχετε, γλαυκὴν χλόην ἐδέν. 
αὐτοῦ λιποῦσαι φυλλάδος καταστεφῆ, ἊΝ 
ϑεοὺς τὲ καὶ γῆν τήν τε πυρφόρον ϑιεὰν Εν 9 
Δήμητρα ϑέμεναι μαάρτυρ᾽ ἡλίου τε φῶς, Ὃ 

ὡς οὐδὲν ἡμῖν ἤρκεσαν λιταὶ ϑεῶν. Ἵ 

Βαΐ ἃ 1{||16 αἴξϑυ, θη ΤΉ βθυβ μδ5 γ]6] 464 [0 ἐπ δηΐγθαύῖθδ. οὗ πο. 

Αὐρῖνα τοῦμουβ, ὑπ6 βϑὴθ Αὐἀτγαβύιβ 5805 ν5. 869: ἐς ἐν 

ἀλλ᾽, ὦ γεραιαὶ, σέμν᾽ ἀφαιρεῖτε στέφη ὅρα ἐλον 

μητρός. ΗΝ 
5ο 4150 Οδαϊραβ, δἴοι πδνίηρ Ὀυομδοα ἤο γθπθυ {Π6 ιϑβιβύδμοθ ΤΩΝ 

ἀϑκθᾶ, Ὀ145. ὅπ βιρριϊδηῦα ἐδ πρ {π6 Ρουρ5, πᾶ ααἰϊξ ὅπ αἸθδνβ 

γ8. 142 5α.: ὙΥ ἢ ἦΞι ὥς 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα, παῖδες, ὑμεῖς μὲν βάϑρων τι 
ἵστασϑε τούςδ᾽ ἄραντες ἵχτῆρας κλάδους. 

Τὸ 15. ὩΘΟΘΒΒΘΙῪ ὑπουθίουθ ἴο ἀβοθυύαίη ἴῃ παὺ 56η86 ΟΘα ραδ, ΟΟΙΪπρ'. 

οἢ ἴμ6 5ἴαρθ, 5ροΚα οὔ [π6 βιρριδηΐδ Ποῖα μ6 ὈΘμΘΙἃ δὖ ἐπ δἰδαυβὴ 

8. ἱχτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένους. ΤῊΘ ῬοπρῈΒ τυϑὺ αν 66 ἢ 
αἰγοδᾶν ρ]ϑοθᾶ οὐ {π6 δ]ύδυβ, Του ὕπῶῤ {ΠΟῪ βθαίθα ὑμπθιαβοῖνθϑ ἩΠ116 

μ6 ννὰβ Δρρυοδομίηρ' 15. δυϊάθηΐ, θοῦ ἔγοια ὑπ6 νον ϑοάξετε ἴπ ν8. ὥ, 

ΠΤ ΤᾺ ἜΤ 

φῶς ΡΤ 

ἣν, κι. , χδῶν δι, δ ἔγομι ἡ μαὺ {Π6 Ῥυΐθϑὲ ΠΐπηΒ61} βαγ5 ἴῃ ν5, 1ὅ 54ᾳ.: ὁρᾷς μὲν ἡμᾶς 
“ΠΑ ἡλίκοι προφςήμεϑα βωμοῖσι τοῖς σοῖς. ΝΟΥ 5881] νγθ σδίῃ δηγθῃΐηρ. 

ΡΥ [Ο]]οννίπρ ΜΑΘΌΝ, ατ, αὺ, 8 424, 4. ποῖ. 1. γιὸ {πϊη κα παῦ ἕχτ. 

κλάδοισιν ἐξ. 15. ναὰῤ ἔοι ἵκτηρίους κλάδους ἐξεστεμμένοι, βαρροδίηρ 
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ἐπαῦ ἐπ θΟῸρΊ5 ὑπθιηϑθῖγο5, ΥθρΡΡοα ἴῃ ᾿ΟΟ], 816 ο81168 ἐξεστεμ- 

μένοι, ποῦ ὑπ τϑῃ. Βοϑιᾶθβ, π6 ραυϑιοῖρα ἐξεστεμμένοι, τῇ τὸ πδᾷ 

ἽΡΘΘη 584 ον οὗ πΠ6 Ὀοπρη 5, σου] βου θῖν Παγθ θ6θῃ 7οπθα σι} 

[Π6 πδηηθ οὗ {π6 βιρρ)δηΐθ. ΜΟΥΘΟΥυΘΥ, ἴγοιη ν8. 19 86α6.: 

τὸ δ᾽ ἀλλο φῦλον ἐξεστεμμένον 
ἀγοραῖσι ϑακεῖ πρὸς τε Παλλάδος διπλοῖς 

"ψαοῖς, ἐπ᾽ ᾿Ισμηνοῦ τε μαντείᾳ σποδῷ, 
10 15 ααἰξθ οἴθαν ἐπῶῦ ἐξεστεμμένοι κλάδοις ἱκτηρίοις ΟΥ̓ ΒΙΠΡΙΥ ἐξε- 
στεμμένοι 15 ΔΡΡΙϊΙ64 ἴο {πΠοβ886 γὴοὸ 880 αὖ ὑπ δ]ύδυβ αὖξον. Πϑυϊηρ' 

ἀοροβίξοα {π6 οἱίνθ ὈγΆΠΟΠ 65, 50 ὑπαὶ ἐξεστέφϑαι κλάδοις. ἱχτηρίοις 

τηθιϑὺ Βιρηϊγ, 0 ΡῈ δΔἀογϊποᾷ οὐ ργτονυϊᾶθα πίῃ {π6 βυαρρ!ϊδπῦύ 

Βουρἢ 5, τπϑύμου πο86 ῬΟῸΡἢΒ γοΥθ ἰαἰα οἡ ὑπ δἰΐδυ οὐ Πρ ἴῃ 

{π6 παπᾶβ. Ηδθποθ ἵχτηρίοις κλάδοις ἐξεστεμμένοι 156 {Π6 58Π16 ἃ 8 

ἔχοντες κλάδους ἵκτηρίους, ὙΠ1ΘῊ ταΐϊρλῦ 4150 θ6 β8ϊα οὔ {πο86 ῃὸ 

βδὲ ὐ 0π6 θΟῸρΡρ5 ρΙδοθα πθϑὺ ὉΠ, 85 15 ϑυϊἀθηὺ ἔγοτη Α 65 ΟΕ Υ]. 

ΒΌΡΡΙ. 882:, ποθ Ῥοϊαθριιθ, ϑρθακίηρ τὰ ὑπ6 ἀδαρηίουθ οἵ Ὁ8- 

Ὡδῖι5, ἰοὺ {ΠθῪ αὐ ἀθϑουιθοα δ8. πανίηρ' 1814 πΠ6 θΟσπΡΉΒ5. ΠΡΟῚ {Π|6 

ΔΙ, 58 5: 

τί φὴς ἵχνεῖσϑαι τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν, 
λευκοστεφεῖς ἔχουσα νεοδρόπους κλάδους; 

ΤΠ6 Βομο]αβδῦ ΘΟΥΥΘΟΌΥ ΟὈΒΘΙΥΘΒ 95. ὑπὶ8 ραβϑδρθ οὗ ΒΟΡΒΟΟΙοΒ: τὸ 

ἐξεστεμμένοι ἀντὶ τοῦ κεκοσμημένοι. εἰώϑασι γὰρ τῷ στέφειν 
χρῆσϑαι ἀντὶ τοῦ κοσμεῖν. 

Π. ἘΧΟΌΒΒΌΣΝ ΟΝ Υ. 12. 1. 

Ἷ ΛΔυςάλγητος γὰρ ἂν 
Ἴ εἴην, τοιάνδε μνὴ οὐ κατοικτείρων ἕδραν. 

ΤῊ ᾿ηουρυθίθυβ Παγθ ταϊϑϑα αἰ Που] 6165 γθϑρθούϊηρ' {π6 Ῥδυύϊοϊοϑ 

μὴ οὐ, ϑαρροβίηῃρ' μὴ οὐ κατοικτείρων ἰο 6 ρεΐ ἔοτ εἰ μὴ κατοικτεί- 

ροιμι. ΕῸΥ ἴῃ σομαιο 8] οἸδιιθ65. 0π6 ρϑυίοϊοβ μὴ οὐ τὸ ποῦ δά- 

τηϊ θα, θὰ ΟὨΪΥ μὴ, δἃ5 ἴῃ νβ. 17. οἵ {π|8 ρίαν: τηνικαῦτ᾽ ἐγὼ κακὸς 
μὴ δρῶν ἂν εἴην τάνδ᾽ ὅσ᾽ ἂν δηλοῖ ϑεός. ἀπ Ττυδοβίη. 598: ἀλλ᾽ 
εἰδέναι χρὴ δρῶσαν, ὡς οὐδ᾽ εἰ δοκεῖς ἔχειν, ἔχοις ἂν γνῶμα, μὴ 
πειρωμένη. Ηδθηοθ ἔποῦθ ἤᾶγθ Ὅθθῃ ἱηγθηίθα νγοηο Ὁ] γα οὗ 

᾿ς ρουϊηρ τἱᾶ οὗ {Ππ86 αἰ ΠΟΌ]Υ, τ μῖοι 10 15. π66 1685 ἴο ϑππμηθσαίθ. ΜῪ 

᾿ς χοΐθ ᾿π θ]Πρσϑηῦ τϑϑᾶθυθ Μ1 ποὶ ἔα] ἐο ροτοοῖγθ ὑπαὺ {π6 ροϑὺ Πᾶ8 

568 ἃ ροθύϊοα! πιοᾶθ οἵ ὀχρυθβϑίῃηρ' ὑπὸ ἐο]ονγΐηρ ἰᾶθι: ὠμὸν οἵ δὲι- 
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νὸν γὰρ ἂν εἴη τοιάνδε μὴ οὐ κατοικτείρειν ἕδραν, οἵ, αἰσχύνη γὰρ 
ἄν μοι εἴη τοιάνδε μὴ οὐ κατοιχτε ἔρειν ἕδραν, ἃ5 'π Ἡδτοδοία5.. 

1, 187: “αρηΐῳ δὲ καὶ δεινὸν ἐδόκεε εἶναι, χρημάτων κειμένων καὶ 
αὐτῶν τῶν χρημάτων ἐπικαλεομένων, μὴ οὐ λαβεῖν αὐτά. δ πᾶ Χο- 

ΠΟΡΕ. Απᾶρ. 11, 8, 11: ὥςτε πᾶσιν αἰσχύνην εἶναι μὴ οὐ συσπου- 

δάξειν. ἘΎοΙα ἔΠ|686 ραββαρθβ ὕπΠ8. Οὴ6 ὈΘΕΟΥΘ τι ΟὨΪΥ αἰ θυ ἴῃ {Π|6 

ἔαοῦ οἵ Ὁπὸ ποιηϊπαίϊνο οὗ 0Π6 βιιθ]θοῦ θϑῖπρ' θ]δορα ἴῃ ὑΠ6 σου ἿΠρ' 

ἸΠΘΙΏΒΡΟΥ οὗ ὑπ6 βεῃίθῃοθ ἰπδίθδα οὔ {π6 ἱπιρϑύβομδὶ δεινόν ἔστιν, 

αἰσχύνη μοί ἐστιν, ἀυ ἃ5 ἃ ΠΘΟΘΒΒΘΙῪ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ, [Ο]ονγοα Ὀ. ἃ 
ΡδυθοῖρΙθ ἱηδίθαα οὗ δὴ ἱηδηϊῖνο ἴῃ ἐπ ΟὈ]α6 οἴαιιθθ. [ῃ ΤΟΝ 

ποτ 15. ποὐμίηρ ΟΠ] θούϊομ 016, αθ 11 6 Δ]Πονγθαᾶ ὈΥ ΦΥ͂ ὁη6 ὙΠῸ 

ΤΘΟΟΙ]θοΐβ ὙΘΙῪ 5 ΠΙΪΔΥ ΡΠΥΘΒ6Β, ὙΠῸ ἃτ6 ἀνγοϊᾶθα ὈΥῪ πὸ ΘΎΘΟΙς 

τυὶτου, 56 5 δίκαιός εἶμι ποιεῖν τοῦτο, χῶρος οὐχ ἁγνὸς πατεῖν, 
πρέπων ἔφυς φράζειν, ἱποίοδᾷ οἵ δέκαιόν ἐστι ποιεῖν μὲ τοῦτο εἴα. 
Βα {π6 56η86 οὗ ἐπδῦ τπθιηθϑὺ, Ὁ μοι ὑπ ρᾶγῖο]ο5 μὴ οὐ ἅτ 

ΡῬΙδορᾷ, θοΐπ ποθ δἃπᾶ ἴῃ 8411 ὑπ ραϑϑαρθθ] αν δαἀαπορα, μα ΘΥΘΥῪ 

ὙΠΘΙΘ 6156, 15 ὑΠ18: ΓἸΘΥῚ πο Ρούοϑῦ, ΕΟΥ Οραϊραβ 58γ85: δϑοοοτᾶ- 

ἵπρ ἴο Π6 ΓΘ] πρ οὗ ριΐγ ΜΒΣΟΝ 15 δύατϑδὶ] ἤο τη6, 1 οδη- 

ποῦ Π6ΙΡ ριγιπρ ΒΌΟἢ ἃ Βιρρ!ϊοδύϊου. ΤΠ οδαϊδοῦβ πᾶν θθ6η 

ΘΠ πΥΟΠρ' ἴῃ ΘΧρΡΙ δἰ ΐπρ' γν5. 221. οὐ {Π15 ρ]8ν διηᾶ Οϑᾶ. ΟἹ]. 89.., 

Βαρροβίηρ ὑπ ὦ ΘΟΠΙΙΟη 8] ΒΘη86. νγ88 οοηὐθϊηθα ἴῃ {Π6, Ρδυῖοῖρ]6 

ἴο ΜΠΐΘΗ {Π|ὸ ρανθϊοϊοβ μὴ οὐ το ρυθῆχοᾶ. Οράϊριιβ βρϑᾶξκβ ὑπ ἴπ 

ῦ85. 219 (50 566.: 

ἁγὼ ξένος μὲν τοῦ δεν τοῦδ᾽ ἐξερῶ, 
ξένος δὲ τοῦ πραχϑέντος᾽ οὐ γὰρ ἂν μακρὰν 
ἴχνευον αὐτὸς, μὴ οὐκ ἔχων τι σύμβολον. 

Τη6 ργούαβὶβ οἵ ἐμ δοῃάϊίοηδ] πιθιῦθ ον 8, Πουον σ, ποῦ δε 

ἴῃ ἐπ νογᾶβ μὴ οὐκ ἔχων τι σύμβολον, δ5 {π6 ἱπίογργούίθυβ, δρίῖπϑί 

{πΠ6 56η8560 οὗ ὕπ6 Πο]6 ραβϑδᾶρθ, βιρροβθ, θαὺ ἴῃ π6 ρυθοθαϊηρ' νου αβ 

ἁγὼ ξένος μὲν -- τοῦ πραχϑέντος. ΕῸΥ ἰδ 15 ῥΙαίπ ἐπᾶὸ Οεδαϊραβ 
ΤΏΘΘΠΒ ἴο 580: ἔΟΥ 1 Βῃου]α ποὺ πᾶν ἱπνοβϑύυϊρσοῦοα Ἰοπρ' ψἰτἢ- 

οιῦ ἔτη ἀϊπρ Βοηο ουϊάθπμοθ ὉΠΙ6551 ποᾶ θθϑῃ ἱρσπούϑδϑηΐ οὗ 

ὑπο τύφου, 850 1η. Οδᾷ. 60]. 889 54.: 

ἥκεις γὰρ οὐ κενή γε, τοῦτ᾽ ἐγὼ σαφῶς 
ἔξοιδα, μὴ οὐχὶ δεῖμ᾽ ἐμοὶ φέρουσα τι. 

1. 6. ΕοΥ γοῖ πᾶν ποῦ οοῃθ ΒιΠΟΥ ΘΙ ΡΟΥ, 1 Μ611] ποῦν) 

αἰύποῦύὶ ὈΥΤΙΠΡΊΙΠΡ' 16 Β01ὴ6 Οϑ 156 Οὗ 818 Υ1η. 5 
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πο τως ον ΤΡ .; ἜΝ ε 1 ᾿ 

. ᾿ .- Ἐν ἣι ἊΨ ὼ δον ᾿ Ν 
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ΠΙ|. ἘΧΟΠΒΒΌΒ ΟΝ Υ. 16. 

Ορᾷς μὲν ἡμᾶς ἡλίκοι προςήμεθα 
βωμοῖσι πὺ σϑὲς; 

ΒΙΌΠΟΚ Πὰ5 ΥἱρθΥ οὐδουνθᾶ {πὰῤ βωμοῖσι τοῖς σοῖς δῖ πὸ 

πΠ6 Ιύῶνϑ ἀοαϊοεαίοα ἴο Ππ66, αῦ ὑπ 6 αΙύδτϑ βύθπαϊηρ Ρο6- 

ἔονϑ ὅν ἄοον. Βαυΐὺ ποῆθ οὗ 0Π6 ἰῃύθυρυθίθυβ πᾶ γϑὺ ϑχρ᾽ϑιηθα 

ΠΟΥ ἸὩΘΗΥ͂ ΔΙΌΘΥΒ 8ΔΥ6 ΠΟΘ τηθϑηῦ; ΟΥ ἦο νγμαῦὺ ροαβ ὕπθυ σγϑσθ ἀθ- 

ἀἰϊοαίαα, 1ὲ ὁη6 ΟἿ πᾶ Ὅδθθῃ τηϑηίοηθα, Ὁ νου ἀουθῦ]655. θ6 

ὑπαῦ οὗ ΑΡοΟ]]ο, [Ὁ δὴ α]ύδυ. ὅο ὑπῶΐὶ ἀθἱν ΒΘΘ5 ἴο πανθ ῬΘθῃ ΘΟμ- 

ΤΏΟΗΪΥ Ρ]δορα Ὀϑέοσθ Π6 ποιβθβ οὗ ΠΟΌ]6 δηα ρον Υα] ῬΘΥΒΟΏ5, δη6 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ Ὀοίοσγθ πῃΠ6 ρϑίδοθβ. οὔ ᾿ἴῆρθ. 5ὅο ΦΔοοεβίδ βδὺ8 ἴῃ Υϑ. 

919 5αᾳ. ι 

πρός σ᾽, ὦ Λύκει᾽ Ἄπολλον, ἄγχιστος γὰρ εἶ, 
ο΄ ἐκέτις ἀφῖγμαι τοῖςδε σὺν κατάργμασιν. 

Αρδῖη ΟἸγίδθηηηθβίγα ἴῃ ὅορῖι. ΕἸ. 684 56ᾳ.: 

ἔπαιρε δὴ σὺ ϑύυμαϑ', ἡ παροῦσά μοι, 
πάγκαρπ᾽, ἄνακτι τῷδ᾽ ὅπως λυτηρίους 
εὐχὰς ἀνάσχω δειμάτων, ὧν νῦν ἔχω. 
κλύοις ἂν ἤδη, Φοῖβε" προστατήριε, 
κεχρυμμένην μου βάξιν. 

. ΟΟΡ. ΕΠ. 1876 586ᾳ6ᾳᾷβ. Απᾶ Ἐπισὶριθ 5 ῬΠοθῃ, 281: 

ἀλλ᾽ ἐγγὺς ἀλκή" βώμιοι γὰρ ἐσχάραι 
πέλας πάρεισι, κοὐκ ἔρημα δώματα. 

διῃᾷ ν5. 684: 

καὶ σὺ, Φοῖβ᾽ ἄναξ ἀγυιεῦ, καὶ μέλαϑρα χαίρετε. 
' Αὐϊβύορῃ.: ὕ858ρ. 818: 

ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, γεῖτον ἀγυιεῦ τοὐμοῦ προϑύρου προπύλαιε. 
ῬΙδαΐα» Βερομῖα. Πι-:1: βϑαϊαύο 6, νἱοῖπα ΑρΡοΟ]]ο, απ δ661- 

Ῥὰ5 ΡῬιορίπαπτβ ποΟΒΌΣΙΒ ΘΟΟΟΪ15, θη θΟαπ6 ὅθ. Ἠδυροοτῖᾶ- 

10η, ὙΠῸ 15 βιρρογίθα ὈῪ {π6 ὅοῃο]. οἡ Αὐιβύορι. 985ρ. 870, δπὰ ἃ 

ΘΥδτηπηδυΐδη ἴῃ ΒΘΚΚ, Αποοᾶ, ρΡ. 881, 80., ἀπᾶ βαϊάαβ ἴθ ἀγυξαί, Πδ8 

Ὅπ6 Ο]]ουνἱηρ' γϑίμθυ 5 5. ν, ἀγυιᾶς: ἀγυιεὺς δέ ἐστι κίων εἰς ὀξυ 
λήγων, ὃν ἵστᾶσι πρὸ τῶν ϑυρῶν. ἰδίους δὲ εἶναί φασιν αὐτοὺς 
᾿Δἀπόλλωνος, οἵ δὲ “ιονύσου, οἵ δὲ ἀμφοῖν. --- εἶεν ἂν καὶ οἵ παρὰ 
τοῖς ᾿ἀττικοῖς λεγόμενοι ἀγυιεῖς, οἵ πρὸ τῶν οἰκιῶν βωμοὶ, ὥς φασι 
Κρατῖνος καὶ Μένανδρος, καὶ Σοφοκλῆς ἐν τῷ Λαοκόωντι, μετάγων 

τὰ ᾿Αϑηναίων ἔϑη εἰς Τροίαν, φησί λάμπει δ᾽ ἀγυιεὺς βω-. 
μὸς, ἀτμίξων πυρὶ σμύρνης σταλαγμοὺς, βαρβάρους εὐ- 

οσμέας. ῬΟΙΙαχ, ὑγθαδίηρ οὗ {π6 ρανὺβ οὗ ἃ ἐπραῖτο 1Υ̓́, 128: ἐπὶ δὲ 
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τῆς σκηνῆς καὶ ἀγυιεὺς ἔκειτο βωμὸς πρὸ τῶν ϑυρῶν. 8.66 4150 Τῇ 
ποΐθ οὐ Ε]θοίν. 624. 

Βευύ ἴο τϑύαση 0 ὑπ βιαθήθοῦ οὗ αἰβοιββδίοι, νγγ οδῃημοῦ ΒΌΡΡΟΒΘ 

{πᾶὺ ἐπ6 ροϑῦ σου] πᾶν πᾶ {πῸ ρ]υταὶ βομοῖσι τοῖς σοῖς, δα 6 

ΟἾὨΪΥ τιϑϑηῦ {π6 ὁη6 ἰδ οὗ ΑΡΟ]]ο. ΕΌΥ πὸ δχϑιηρὶθθ δαἀδποθα δ 

γ5. 861, δῃηᾷ γϑ8. 1869.,, δι ααϊΐθ οὗ ἃ αἰ ἔουθηῦ ομδυϑοίθυ, Β651465 ἃ5 

γγὲ πᾶν 5660 ἴῃ Υ8, 2.,) ὕΠπ8 ρῬίυγ8] τίνας --- ἕδρας ἄοδ5 ποῦ 5 

{πη6 ΡΙθ 685, θαὺ {π6 δοῦ οἵ 5ιὐ{1ηρ΄, 56 5510} 65. 8 τηπδῦ {π6γ6- 

ἔοχγθ οοῃμοϊαᾶθ {πα π6 βπρρ]δηβ ἀϊ14 ποὺ βϑϑὺ ὑμθιηβοῖνοβ αὖ ΟΠ6 

αἰίδν, θαῦ αὖ ϑθνϑυδὶ, ἴῃ δ᾽] βίο ἰο τ 10 ἢ Οοαϊριβ τοῦ ἀρΡτορτῖδ- 

Τ6ῚΥ τ86 {π6 Ὀ]υγ8] ὩσθοΥ ἕδρας. ΝΟΥΘΥΌΠ61655 Π6. ΠὰΒ Υἱρ ]Υ τιβϑᾶ 

ἀπ6 5 πρῖδ᾽ 1 γ85. 18, 85. ᾿ἱπρ]γἱηρ ὑπαῦ {π6 βθυϑύδὶ ρδυθϊθβ, ἴηΐο 

ὙΠῸ. {π656 ΒῸΡΡΙΠδπβ ΔΡΡΘΔΥ ἴο ᾶνθ Ῥθθὴ αἰϊνι θᾶ, ἔουτηθα οὴ8 

Ὀοᾶγ. Βαεβίαθβ 1ὖ που]Ἱᾶ 6 βίγδηρ 18 ἐποϑθ βοϊοοῦ τηϑθῃ, σποπὶ ὑπ6 

ΟΤΥ οὗ ΤΏΘΡΟ5 πδᾷ βοῃῦ οἡ {Π18 τηϊβϑίοη οὗ δηὐγθαίυ, πδᾶ βϑαίθα 

ὑπο  Ιν 65. 811 τορϑύμου αὖ ομθ δ᾽ύδυ, θη η6 ρορὺ αἰ ποῦ]ν ΔΒΒΟΥἐΒ 

ὑπῶῦ {ΠΥ σψουα οὗ ὕπγθ6 αἰ ουθηῦ δρ68 ἴῃ ν8. 16 564.: 

ὁρᾷς μὲν ἡμᾶς ἡλίκοι προςήμεϑα 
βωμοῖσι τοῖς σοῖς, οἵ μὲν οὐδέπω μακρὰν 
πτέσϑαι σϑένοντες, οἵ δὲ σὺν γήρᾳ βαρεῖς 
ἱερῆς, ἐγὼ μὲν Ζηνὸς, οἱ δ᾽ ἰηϑέων 
λελκτοί. 

1 πονγθνθὺ γγἷ ΘΧΘΙΗΪΠ6 ᾧπ6 αποϑύϊοη αγύμου ὅ), ὑδκίηρ πο οοηβὶ- 

ἀογδύϊου τ ηδὺ1 πᾶν Θχρ]αἰημθα ἃ πα 5118}1 ἔαυ που. Θχρ δῖ, Ὁ γ011}1 6 

Ἔ 78 δ ΘΟΙΠΡ ΔΙῸ ὅπ ΤΟ] ον ηρ' Ραβδαρθ οὐ ῬΙαίαυοΙ ἴῃ Πυγόαγρ,. 
ὁ. 21.: καὶ ἡ λέξις (ϑρδυθδῃουτι") ἦν ἀφελὴς καὶ ἄϑρυπτος ἐπὶ 
πράγμασι σεμνοῖς καὶ ἠϑοποιοῖς. ἔπαινοι γὰρ ἦσαν ὡς τὰ πολλὰ 
τῶν τεϑνηχότων ὑπὲρ τῆς Σπάρτης, εὐδαιμονιξομένων, καὶ ψόγοι 
τῶν τρεσάντων, ὡς ἀλγεινὸν καὶ κακοδαίμονα βιούντων βίον, 
ἐπαγγελία τ τε καὶ μεγαλαυχία πρὸς “ἀρετὴν, “πρέπουσα ταῖς ηλι- 
κέαις. ὧν ἕνεκα δείγματος οὐ χεῖρον ἐστιν ἕν τι προενέγκασϑιαι. 
τριῶν γὰρ χορῶν κατὰ, τὰς τρεῖς ἡλικέας συνισταμέ- 
“ον ν ταῖς ἑορταῖς ὁ μὲν τῶν γερόντων ἀρχόμενος 
ῃδεν" 

ὄμμες πόκ᾽ ἦμες ἄλκιμοι νεανέαι. 
ὁ δὲ τῶν ἀκμαξόντων ἀμειβόμενος ἔλεγεν" 

ἄμμες, δέ γ᾽ εἰμέν" αὖ δὲ λῇς, αὐγάσδεο. 
ὁ δὲ τρίτος, ὁ τῶν παέδων" 

ἄμμες δέ γ᾽ ἐσσόμεσϑα πολλῷ κάῤῥδονες. 
Ι Κπον πού ἰπάοθᾶ πῖδὲ Κἰηα οὗ ἔδϑυϊναὶ 15 δΔΠπα θᾶ ἐο ΒΥ ΡΙα- 
ὑϑυοῖ, ἴῃ ΒΟ ὉΠγ66 ΘΠοΥτι865 6 76 ἀϊδυσ Βα θα δοοογάϊηρ' ὅο ὅπ6 
965 οὗ {π6 βίπρϑυβ, πὸ Ὁη6. οδη ΒΟΘΙΌΘ]ν ἀοαδὺ ἐπαὺ 6. Τπ6 
56] θούθα ἔγοιι ὑπὸ {γθ66 γϑϑρθοῦϊνο δρ65 ἔουμηθᾶ [Π6 Ῥγοοθϑβίοῃ, 
ΘΘ ΟΝ. ο18855 τγϑηῦ βδρδυδύθιυ, απᾶ πῶῤ ΠῸΥ ἕοοϊς ὑμῖν βϑαΐβ δὖ 
16. ΔἸΐαυβ δοοογαϊηρ]ν. 
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ΥΘΙΥῪ ονἱάθηῦ ὑπαῦ που βδίοοα γος αἰύαυϑ Ὀθίοσθ ὕπθ ρᾶϊϑθθ 4018, 

ΘδΟἢ οοοαρΙθα ὈΥ ΡΘΥβοη8 οἵ αἰ θυθηΐ ἀρ. ὙΠπαὺ ομθ οὗὨ {{|856. νυδϑ 

ἀθαϊοδίοα ἰο ΑΡΟΙ]ο 15 οουΐαῖῃ, Απᾶ τχὸ 5811 ἢῦϑ πὸ ογϑδὺῦ αἰ που] ν 

ἴῃ ἀθοϊαϊηρ' ἐο ὙΠΟπὶ 6 ΟΥΠΘΥ ὕνγο ἃύθ ἴο 6 δϑϑὶρηθ, 

Ιη {π6 Απίϊρομθ Ἐπιγγᾶϊοθ ὁοηθ5. Οὐ π6 ϑ5ύδρ δηα 5808 (Υ5. 

1488 544ᾳ.): 

ὦ πάντες ἀστοὶ, τῶν λόγων ἐπῃσϑόμην 
πρὸς ἔξοδον στείχουσα. Παλλάδος ϑεᾶς 

ὅπως ἵκοίμην εὐγμάτων προςήγορος. 
Ι ΕὝΟΙΩ ὙΓΠ1Ο 78 ΙΔΥ Οομ͵θοῦθτο ὑπδὺῦ δὴ δἰίδυ οὐ Μίμϑυνα μουβο! 

; βδίοοῦ Ὀθίοσθ ἴπΠ6 ρδῖίδοθ, δῃὰ γψγ Κῆον ἴγομη οὐμοὺ δαὐπουῦν, ὑπδῦ 

Ι Μίπουνδ νγῶὰϑ οοηϑίἀουθᾶ ἃ ρσοᾶάθβθ προστατηρία. ΤΠπεὺ Τίμα 8150 

᾿ γγῶβ Π6Ια ἴῃ {πΠ6 βδπηθ Ἰἱρη ἸηδῪ 6 566} ΤἸΌΤῚ ΤῈΥ ΤΘΠΙΘΥΪΚ5. οη ΟΘΆ. 

Ὶ ᾿ὸ, 100 54. πα ἔτοτη ΑΘ Υ]ὰ5 ὁ. ἼΠ6Ρ. 449: 

Ἶ ἀνὴρ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ, κεὶ στόμαργός ἐστ᾽ ἄγαν, 
Ἵ αἴϑων τέτακται λῆμα, Πολυφόντου βία, 

φερέγγυον φρούρημα προστατηρέας 

᾿Αρτέμιδος εὐνοίαισι σύν τ΄ ἄλλοις ϑεοῖς. 

ΤΠ6 Π6Ι͂Ρ οὗ {π656 ἴπτϑθο ἄθιθϊθθ, Μίπουνα, ἄρο!ο, πᾶ Τῖϑηϑ, 15. 4150 

ΠΡ] οΥΘα ἴῃ οοπϊαπούίζοι τι ὑπαὶ οὗ ὅονο ἴῃ Οδᾶ. Οὐ]. 1085 54ᾳ.: 

ἰὼ, πάνταρχε ϑεῶν, 

παντύπτα Ζεῦ, πόροις 

γᾶς τᾶςδε δαμούχοις 

σϑένει ᾽πινικείῳ τὸν εὔαγρον τελειῶσαι λόχον, 

σεμνά τε παῖς Παλλὰς ᾿4ϑάνα" 

καὶ τὸν ἀγρευτὰν ᾿ἡπόλλω, 
καὶ κασιγνήταν πυκνοστίκτων ὀπαδὸν 
ὠκυπόδων ἐλάφων στέργω διπλᾶς ἀρωγὰς 

μολεῖν γᾷ τᾷδε καὶ πολέταις. 

“Π6 ΘΠοΥ 5. ΠοΟΥΤΘΥΘΥ Ραΐβ {π6 τηϑύΐου Ρογοπᾶ ἀουθὺ ὈΥ ἱπνοκίηρ' [Π656 

ὙΘΙῪ ἀοῖί165, Μίημουγδ, ΑΡΟ]1ο, δμᾶὰ ᾿ίδηδ ἴῃ νϑ. 109 544. Οἢ ΟΟΙΪΠρ' 

ἴῃ 00 {Π6 οἹ᾽Ποϑύσχϑ: 

πρῶτα σὲ κεκλόμενος, ϑύγατερ “Διὸς, ἄμβροτ᾽ ᾿4ϑάνα, 

γαιαοχόν τ᾽ ἀδελφεὰν 
Ἄρτεμιν, ἃ κυκλόεντ᾽ ἀγορᾶς ϑρόνον εὐκλέα ϑάσσει, 

καὶ Φοῖβον ἕκαβόλον, ἰὼ 
τ τρισσοὶ ἀλεξέμοροι προφάνητέ μοι, 

Ε εἴ ποτε καὶ προτέρας ἄτας ὑπερ- 
ορνυμένας πόλει 
ἠνυσατ᾽ ἐκτοπίαν φλόγα πήματος, ἔλϑετε καὶ νῦν. 

ἘχΔῪ ΄.: 

βννς Ὑ ΖΞ Πα βδγ δ. δὲ 
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Ιν. ἘΧΟΌΆΒΌΣΝ ΟΝ Υ. 40---δό. 

Β6Π0]. οἢ νϑ8. 46 5ᾳ4ᾳ. ἴϑ᾽ ὦ βροτῶν ἀριστε᾽ διεξελϑὼν τὰ τῆς 

πόλεως κακὰ, καὶ ὅτι ἵκανός ἐστιν ἐπινοῆσαι ἀπαλλαγὴν, ἐπάγει, 
ὅτι καὶ χρήσιμον σῶσαι τὴν πόλιν, μᾶλλον δὲ κινδυνῶδες τὸ ἀμε- 
λῆσαι. ἴϑι οὖν καὶ εὐλαβήϑητι, μὴ τὴν προὐπάρχουσαν δόξαν ἐπὶ 
τῇ εὐποιίᾳ ἀπολέσῃς. πάνυ δὲ αἰδημόνως οὐκ εἶπεν, ὅτι οὐκέτι 
τιμήσει σε ἡ πόλις, ἀλλὰ σὺν τῇ εὐχῇ τὸ ὅλον κατέϑηκεν. ΤΠΐ5 
ΘοΙητηθηὔθθου Πδ5 ρϑυοοίγϑα π6 56η8586 Ὀούξου μη ταοϑὺ οἵ {π6 το 

Ἰη ουρυθίθυβ. [ἢ ΟΥ̓͂ΘΥ ΠΟΥΘΥΘΥ [0 τη ᾶθυ {Π6. ἸηΘϑηϊηρ' 8.5. ΟΙΘΔΥ 885 

ῬΟΒΒΙΡ16, 1 ὙΠῚὴ τηϑῖκ βοηθ ϑαϊῥίοηδὶ οὐδουνδύϊοηβ. Απᾶ ἢγνβῦ ᾿6 

τητιϑὺ ΤΘΙΏΘΙΩΌ6: ἐπᾶὺ π6 νογᾶβ ἔϑι, ἀνόρϑωσαν πόλιν, ἴϑι, εὐλαβή- 
ἅγητι βιρυῖνγ: βῶνΘ ὑπ 6 οἰὖγ, δ Κ οὁδγθ ἔοΥ γουγνϑο], 1. 6. 58 Ὺ6 

μ6 οἱύγ, ὑμαῦ γοῖ ΙΏΔῪ 8180 Θομϑα]ῦ γοὰῦν οὐ 5ϑέοίγ. ΤΏΘη 

ὑπ ρυϊθδῦ, τ 1θῃῖηρ' ἠο 5Π0ν ΨΥ Π6 ϑάνἶδθ5 Οδαϊριβ ὕο βαοοοιν [Π6 

ΟΙΌΥ [ῸΥ ΠῚΒ ΟὟ 586, ΘΟΙΊΡΟΒΘΒ μἰ5 ΔΎ 655 ] ογοαΐ αὐ 50 ἃ5 ἴο 

Ιθανθ Οδᾶϊριβ ἰο ἀϊνίηθ ἔγοιη ἰ5 ὀχργδδβίοῃ ὡς σὲ νῦν μὲν ἥδε γῆ 

σωτῆρα κλήξει τῆς πάρος προμηϑίας, νοῦ ον} ποῦ μῶρροα ἴο 

ται 1 μ6 πορ]ϑοίοᾶ {πὸ οἰἷἵγ, ἱπδίθαα οὐ ἄθοϊαγίπρ' Ὁ ἴῃ οἶθαν πᾶ 

Ροβίθίνθ ἔβθιτηβ. ΕῸΥ το {π6 ψγογάβ ὡς σὲ νῦν μὲν ἥδε γῆ σωτῆρα 

κλήξει τῆς πάρος προμηϑίας, νὰ 5ποι18 παν δχρϑοῖθα βοῖὴθ βΒ00ἢ 

ΔΗ πο 515. ἃ 5 ὕστερον δὲ ὀλετῆρα σε καλέσει ἡ. πόλις διὰ τὴν ἀμέ- 
λειαν, ἐὰν αὖϑις ἐπὶ σοῦ ἄρχοντος καταφϑαρῇ. Βαΐ {π6 ρορῦ, ργο- 

ἔθυυϊηρ᾽ ᾧ' ΘΘΩΌΙΘΥ δηα Ῥούξου-οιμοπϑᾶ δαᾶγθθβ, νυϊῦθϑ ὑππ|5: 

ἀρχῆς δὲ τῆς σῆς μηδαμῶς μεμνώμεϑα, 
στάντες τ᾽ ἐς ὀρϑὸν καὶ πεσόντες ὕστερον. 

ΤῊΘ 561η88 οΟὗὁἨ ὙΠΟ 15: θπὺ θθνᾶγθ ᾿θϑῦ γ μῶν ὅο ΓΘΟΟΙ]] θοῦ 

οὗ γοῦν γοΐρῃη, ὑμπῶῦ ἀυγίηρ τ γ στο Ὀούπμ βεανϑᾶ δᾶ 

ραΐὶη ἀοβύγογθα, Εον {π6 τι86 οὗ ἐπ οοπ͵αποίϊνα μεμνώμεϑα, 

ἴον νυ Βίο 0Π6. ἔοτιη οὗ {πὸ ορίαύϊνο μεμνώμεϑα πὰ5 Ῥ6θη βαυθδυιίοα 

ὈΥ {Π6 Ἰαὔϑυ ϑαϊΐουβ, ψΠπὸ ἀ1ἃ ποὺ οὔθ π6 ἔογοθ οὐ ὑπ οοῃ)ιποίΐγο, 

ΘΟΙΩΡ. ὅορ!ῃ. ΤΎδοΟΙ. 802: 

ἀλλ᾽ ἀρον ἔξω, καὶ μάλιστα μὲν μέϑες 
ἐνταῦϑ', ὅπου με μήτις ὄψεται βροτῶν᾽ 
εἰ δ᾽ οἶκτον ἴσχεις, ἀλλά μ᾽ ἔκ γε τῆςδε γῆς 
πόρϑμευσον ὡς τάχιστα, μηδ᾽ αὐτοῦ ϑ' ἄν. 

ὙΥΒΙΘῊ Βρηῖῆθθ: πα ον 6 1650 1 ἅ4ϊ6 πού, ἱ. 6. 4ο ποῦ οὐ 

6 416 μδῦθ. ἿῺ {π6 βϑ1η86 τηϑῆηοὶ Οδ. Ο. 114: 

. ὦ ξεῖνοι, μὴ δῆτ᾽ ἀδικη ϑῦὦ 
σοὶ πιστεύσας μεταναστᾶς. 

Ι, 6. ὕδΔκ6 οδΥθ ὑμδεοῦ 1 Ρὲ ποῦ ἱη͵]αγτοα οἷο. Δπηᾶ ἘΠ υΐρ. 

Ττοδᾶ, 172: 

ΝΕ  λ., “.--,.. 
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μή νύν μοι τὰν βαχχεύουσαν 
Κασάνδραν πέμψασϑ'᾽ ἔξω, 

αἰσχύναν ᾿Δργείοισιν 

μαινάδ᾽, ἐπ᾽ ἄλγεσι δ᾽ ἀλγ Ὁ 
ΤΠ6 Ια ΟΣ 5 οὐ {Π15 ραββαρθ δυἱ θη! ᾿ηθᾶη: ἃπα ον ᾶτ 1651 

δυΐοῦ Β6 δααοα ἴο τ ὐλρδο Αρδίῃ ἴῃ ρτο. Ε΄, 1399: 

: ἀλλ᾽ αἷμα μὴ σοῖς ἐξομόρξωμαι πέπλοις. 

ΨΓ ΒΟ τηθϑηβ: Ραύ, θθναῖθ 165 1 8ΒΠ ΦΥΔΥ ὅπ Ὀ]οοά οἱ 

ΥΟῈΤ σ᾽ ΥΠΊΘῺῊ 8. 

ο΄ 1 προ ΒοΟΔΥΘΘΙΥ ΟΌΒοΥνο ὑπδαῇ ἴῃ γ8. ὅ0. {π6 ραυ ϊοῖρ]65 στάντες 

απ πεσόντες ἄθρθῃᾶ προὸπ {π6 νοῦ μεμνώμεθα, ἴπϑῦ ἃ5. ὅπ ἴῃ- 
βηϊεῖνο ἴῃ Πυϑ ΐῃ (οὗ, Μδύνῃ. 8 ὅ49, 6.), νΒΐοῦ ἢΔ85 ΠΟΘΥΘΥ ὈΘΘἢ 

ΟΥ̓Θυ]ΟΟΙΚοα ὈΥ βοὴ οὗ {ΠῸ6 τηοϑῦ ᾿ϑαυπϑᾶ δοτητηθηἑαίουβ. ΝΟΥ 15 ὕπ6γὸ 

δαγ ὑμΐηρ ΟΠ] Θοὐϊομ 016 πὶ μέμνημαι Ῥοΐπρ οοππροίθα θούμ τ ἱ} {116 

ϑιιθδίαπεϊνο. ἀρχῆς ὉΠ τ ὑπὸ ραυίϊοῖρθ, ὅο. ΕἸθοίν, 1572 546.: 

οὐκ ἂν μακρῶν ἔϑ᾽ ἡμὶν οὐδὲν ἂν λόγων, 

Πυλάδη, τόδ᾽ εἴη τοὔργον, ἀλλ᾽ ὅσον τάχος 

χωρεῖν ἔσω. 
ΤΠ γογᾶβ τόδ᾽ εἴη ἂν τοὔργον ἅτ δυϊάθηθν Ἰοἰποα τὰ ΒΟΌΝ {Π6 

φομίξῖγο λόγων ἀπ {π6 ἱπβηίξῖνο χωρεῖν. Κ΄τῊ114ν ἰπβύδ ποθ. ΟΘΟῸΤ 

πη ὑπ Τιαὐΐη ρορῦβ, 85 ἴῃ Ὑ ἱγρ. Δθη. ΙΧ, ὅδ: Τ᾽ ΘΌῸΟΥ πὶ πα ὑῪ 

᾿ἀπογεϊα οοτᾶδ, πο ἀθῆτο ἄδτθ 56 ΘΔ ΠΡΟ. 
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184 

1δὅ 

110 

ΜΕΤ ΒΕ Κ᾽ 

ΒΕ ΙΝ ΤῊΝ ΡΟΒΒΟΘΟΙΝΟ᾽ ΡΙΙΑΥ͂ 

55. 1---1580. ἐὐϊπηϑῦου ΚΣ ΡΛ 

5. 151---1ὅ8. 

151..188. 168. ἀδοίγ]ϊο οὐ φενλο νης 

--- 
.ὺ] 

᾿ 

᾿ 

Ὑς υΥδν ἐκ θυν δΥ Ὁ ὑπο. Πςς Αϊπποίου ἴδ. 

ον ὠλ τὸς ἀπ γῶν οὐ {γῖτη. ἄδοί. ἜΗΝ ΘΏΘΟΥ. 

Ἣν 

: (ἃ 

ΑΘ ΑΣ μέρη τς δὶς ΘῈ ες διὰ ἐ εν ὸ ὶ τα. 

. 

τρέμον μοι πνΣ αν ἀρ κύστιν ἰούγϑιη. ἀδοί. 

ἈΟΡΡ εν ᾿ -. ᾿ Ἷ ἐν ἄϊτη. ἄδοι. 

γ85. 1671--Ττῦ. 
ὦ τω πέλα ᾧ- ἄτα. ἰδ. 

14. 

διε ρϑοβίϊο. 

ων, ΩΣ ὡλ τούσδ. ἄδοί. 

τ σα σα στο τς τούγϑι. ἀδοῦ. ᾿δαξ, ΠΝ ϑπδον, 

σν τυσς συ ὐὐ. Ὁ [Π6 βᾶπι ὙΠ} ἀϊροά. ἴδταθ. «αἵ. 
» 

συ ως ἀφ μα ίως ὩΣ {Π6 βδῖὴρ ὑι ἢ ἀϊροᾶ. ἴδιαι. 

υ--ὐνσ--ὐν-ὖν ἰοίγατα. ἀδοῦ, 

ἘΡΥΕΣ Ἐ ΤΟΣ αἴτη. ἴϑτ. οδί. 

γ85. 188ὅ---1960. 

αϊπα. ἰδ. ὈΥϑοῆγο. 

ἄϊμα. ἴδια. 

{τῖτη. ἴθι. οδῦ. 

ὑγΐτη, ἴδῃ. 

ἀϊροᾶ. ἴδια. δπα οτϑῦ. 

ἄϊπη. το ἢ, Ῥσλοῖσο, 

85 164. 

ἃ5. 190. 



ΜΈΤΕΕΒ. 

αἴ. 

ζγοοῃ.. αϊτη. 

ἰδ. ᾿ τὰ κι ὁ 5 

ον ! Ἰδιη. 

ΟὟ 5. 458---4θ6. ἢ 

Ἴ- πτεροῦ, ἴᾶπι, ἀπᾶ Ἰορδοοσᾷτο. , 

πος, ἘΝ λον ς ΝΑ ἐς ὉΣ Θὲ ὧν {Π8 5ΘΙΏΘ δ 111] ὃ αἱροά. Βροπᾶ. 

π᾿ -- τ΄ φίγοοῃ, (οὗ, ΕἸοτα. Ρ. ὅδ6. Ερΐξ. ν. 197.) 
͵ ΔΓΕ ῚΣ ΠΟ ΦΌΡΟΝ ΕΙΣ ΜΗ 

τος. :  φΊγοομῖο. οϑίαὶ]. 

δυο οὺ δου ποθεν αϊμι. δπαρϑθϑύ. 

48 462. ἘΦ ται 
αἴτη. ἐγοοῆ. Ῥγϑοιγο. 

γ55. 410---488. γεν 

πο τ'Π''᾿ τ τ ΠῚ τὸ τ ρ΄ τοιγάϊα, ΘΒΟΣΙΔΙΏΡ. 

ποὺ τ ὸπεὰὸττΤέ  νεο  .,) ᾿ζοίνοιη. ἰοηϊό, ἃ τοΐῃ. οὐέ. 

, ΡΝ  ΙΗΣ ΗΝ ἜΓΡΙΤΑ οἰ ἅττα. ἱοηΐο. ἃ τηΐῃ. 

ρου υ ττΠρροιοΠΠρΠ τ νον νος τὴ Ῥόπέαιη, ὁδοςὶ, ΒγΡϑῖο. 

Εν πέσον τος κ᾿ γῆ, 168. δ. χοῖῃ ὁ8ὲ, ΒΟ περ 1. 09 

ὙΠ δη ἀηερϑοϑύ. : 

ρυ  εὐἰσοδ πλτεοῖ οὶ σου ἐοίσαιι. Ἰοὴ; ἃ ὐἶπ. σαί. 

1} Βορίπηΐηρ' τι τῃ ἀπ ἀπαρϑοβί. 

το τε νον αν ΠΡ ἄϊπι. ἴοπ. ἃ τηΐη. οδϑῦ, θ6ρ. νὴ δὴ ἃ. τ ἢ 

ΠΟ Μ65, 494- 629, ἰαπιθίς ἐγϊπιθίοβ. 

Ἢ 55. 680---688. ᾿ 
τ πΠπΠρπτ τ τε 5 ἀρόᾶ, ἴδπι. δα ἐτίπι, οξοέ, 

ὠρυξι ν οεν Ὁ σςς : Β αἶμα. ἰδ. 

᾿ ἐν πο 7} τέρο ες Ἐ ΘΓ ΟἸΚῸΣ δ 5 680. ᾽ Σ : 

ἘΠΉΣ Ἃ τπόποτα. ἴδ. ρτθϑίηρ' ὙΠ} 082. 

ο΄ ἀχππηϑίθυ ἰδ. 

τρῶν πὸ τον ἀϊπιθί, ἀοομμη. 
᾿ ᾿ , Ὁ ἙΝ ᾿ 

΄ 

λῶν δ ἀκ οΣ πε τῳ εὐ λιν, 14. 

τς ΦΥπηθίϑυ ἰδ θῖο. 



ΠΡΟΣ 689. -646. 

ἈΚΈΤΕΟΝ δηᾷ ἀοομτη. (οι 

Ὅ74. 287). 

προς Ρ. 969. ἽΝ 
ἄϊπι. ἄοομμι, 

ἐγῖπη. ογϑῦ, 

δπὐῖβρ. ἀπ αϊπι. ἰδιη. δταοιγο ̓: 

δι ῖθρ. δηᾶ ρϑῃίμϑιῃ. ἴδταρ,. 

γ85. 646--Οὔ4. ἀπᾶ 671---888, ὑγϊπηθῦου Ἰδταθῖο5. 

Υ 85. 886. 846. 

ἀϊροά. 1δηὴρ. πα ἔγοοῖι. 

““ὖ΄ὸ {ούγϑιῃ. ορἑΐγ. 

ἀΐπη, ἔχοι, Ῥυϑοῆγο. 

Ρᾶβοῃ. ρυίμηα. ἃπᾷ ὁμουΐδιαθ.. 

ΤΡ ΎΒΕΡΟΣΕ εὐλ  σσ  ϑ τ ΑΒ. ΘΑ ΑΙ 

τε ρβ ιεδ ας σύνλς τον ΟΥΜΕΩΣ σΊγοοη. 5 640, 

1άθῃι. : ΩΣ ταν 

ς ὡς , ον ἘΠ το. 88. πὰς Ἐν υῖ! 

: : τατος 

ων χω Ὡρις τ ρον 

ὃ Βροηᾶδῖο τοττυαϊπια ίοα, 

γ85.. 8668.-868. 

πα σν αρ ἐδ τ ΨΩ ἊΡ πὰρ τὺ -- ἰούγϑιη, ὑχσόο ἢ, οϑί, 

τ ῤά νος με ϑν ἤροῦτν τ γο ἐπα Ἰορδοθϑᾶ, νι Δηδου, δπᾶ ἄϊμι.. ̓  

' ἔχοι. οδύ, ὃ 

1άϑιη. , 

πο δου ονας. ΜΕ ον ἃ προ δε μον ψοὸς {γῖτη. 1ϑι. οϑῦ. 

ἘΞ Στοῦ τα ὙΡΟα ΤΕ ο ἄτη. ἰϑταῦ. 

σα εν, πῦον ἐν 885. 861, 

ΠΠΟΏΟΙῚ, ἴθι. ἀηα ογϑίϊο,. 

{χπη, δρἱγ. οδί. 

͵ ο΄ ϑαοηϊαθ 101 Δηϑογτιβ8. 

γ85. 882---Ἴ006, ὑγπηούθυ ἰδ 105. 

ΟΥ͂β5. 10δ7---1066. 

ΣΡ. το ὐῶς ἀλοῦδα ἰοχοπμρα ΘΠοΥῖ, πα ἀϊροᾶ, ἘΠῚ 



1060 

100ὅ 

116ὅ 

1100 

110ὅ 

1180 

118 

1290 

ΜΕΤΈΕΞ. 159 

᾿ως- ων. νους ρρῖ. δηᾷ ἐρίχϑηι, Δο. 

15. οοΥτιρί. 

π ττορ τον ὡς, ,. σοὺ Ὁ οριίγο, ΘΠ. ἀδοῖ, αἱροᾷ. ᾿ΘτΡ. 

πε τε αττη. δρ᾿ΐγ. 

προ πὸ υς ἔΠς, συσυτρυ ς ἀπ: ΡΣ, Ῥϑηΐῃ. 

δοῦ., αἴτα, 1}. οδί. 

τ τ- ,  τϑ)ι3ιτο τ τ (Οη ὑΠῚ185 Ὑουθθ 866. ΤΩ ΤΟΙΏΔΤΚΕ ἴῃ 

- σοηϑρθοῦιβ τηθύγ, ἰο Ε]Θοίν. 4177.) 

γ55. 1079---1184, ὑγϊπηθῦθυ ᾿ϑΙΏ 105. 

γ85. 1158 --1168, 

ποιστον ΘΊγοομΐο, 885 460, 

πε τς τ ϑν τρῆδλλον ν ΘΊγοοΙ. δα ῥῃουθογδύ. 

Ἐπ πο ος τσ 85 11δὅ. 

το ὡς ΘΙ ΟΟΠΘΈΒ. 

πος τ Ἐὰν 14. 

νυ δ ἀεῖν τος ΡῬΒθυθογδύθιβ. 

Ἐπ λοι τ τΨ ΟΣ ΚΕ Ρ Π ΟΥΣ ΘΊ γΟΟΠΘα5. 

ΠΥ κυ τ τυ νρεσχο; ξεν, ὡφογεο ΡΥ ΘΟπΟΙ. 

ππλσ κ τ" ΟΠΟΥ͂Σ. ΠΥΡΟΥΟ. ΣῈ ΘΏΘΟΥ. 

γ85. 11771---1186. : 

στ τ  Πος ὧν Ῥϑῃίῃ. ἴθι. Θηα αἴτη. ᾿Ἰϑιὰ. ὈΥΘ ἢν ο. 

ρει ως ἱϑτθ., ΟΠΟΥ͂.,) αἰ διη. 

σῦν ἄτη, ᾿ἰϑιηθ. 

πὸ “συ ὦ ΔῊ 180. ἃηΠα ἸΠΟΠΟΙΏ. ὑγΌ 0. ὨΥΡΘΙΌ, 

ποῖσε, τῷ ΤΩΟΠΟΙΏ. σοῦ. ΠΎΡΓΟ. 

περι τὸς 18: 

Ὡς ΘΥΑΘα Ψὴν : 1α. 

τλπελιες απ τυτς ἄϊπι. 1ϑηη. ὈΥϑοῦγο. τ ἢ ἀοαὈ]6 ϑηϑοτ. 

πο ρου ρῦονο γος ομόνε; διίαπρ,, δμοσὶ,, ἀἰξδτηρ. 
γ85. 1199--- 1272. ἐυϊπηθίθυ ᾿ϑιη 108. 

γ85. 1278---1282, ἔνγο δηδρϑοϑύϊο βυϑύθιῃβ. 

γ8δ5. 1288---1287, δὴ δπδρϑοϑῦϊο βυβϑύθμι. 

5. 1288. {υἱπηθίθυ. ᾿ἰδιηθίο. 

ὥ-ὦ. τοῃ. ᾿ἰϑῦ. 

ων γον σφ -αἴπὴ ἀσὕπ: 

νον οὐδε, νι ἀοοθτη. πα ἀοομιη. ΠΥΡΘΙΟ. 



ΟΥ͂65. 1298. 1996. υυϊπιοίε 5. 
Υ85. 1800---1819.. 

ἐξτ δῖ - ἄδιηοί. ἄσομιτη., 

υ-οπτο-, τῷ
 ἀν θα ἐμθ τ 

έξας ὑεῖ οἱ : 

ΟΕ ΡΘαίμ. ἴδια. πᾶ 

τ Οὐ τ βεέεξαμες ΠΡ Κλ ΟΥΕ ὡς ΟΥ τὶ τὸ τα λρυνύυο 

ἘΠῚ Υν ἢ ἘΠ» ᾿ 

γ85. 188 --1480. ὑγϊπηοίθυ ἰδ ῖοβ, ὁχοορι, γ88. 1 

ΒΙΘΉ ἃγθ ὈΘΟΘΒΙ οὗ {π|5 ἔογια ὦ’ Ὁ. 

γ85. 1481---1496͵ χοομαῖο. το γϑιηθίθυβ. 

ὙΓ ΤΥνΣ 9. 
-. 



ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΒ 

ΝΟ, ΦΡΎΤΡΟΙΓΒ  ΒΊΈΣ. 

Υ. 06. ὥστ᾽ οὐχ ὕπνῳ γ᾽ εὔδοντά μ᾽ ἐξεγείρετε. 

1 οδϑῃηῃοῦ 8566 8ΩΥ ρῬοθύϊοδ] ἔοσοθ ἴῃ {Π]185 τοἀππάδης ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΙ, ΠΟΥ 0 

ΤΙ ΔΡΎΘΘ 10} ΒΟΠποἰἀθυίη ὑπὸ 10 ΘΟνΘ 5. [Π6 τηθδηΐηρ' οὗ, “5. πη Κ 1 ἢ 

466} 5166}. ηυμάου᾽ 5 τϑιηδυὺῖ ὑπαῦ ἴῃ ρύόϑθ ὕπ6 ρῆγαβθ σοῦ] θ6 

ἐν ὕπνῳ ὄντα ἰδ5 ΘαΌΔΙΠΥ ἱποουσθοῦ; ἴου ταῦ ρυοβθ δαΐπου σου]Ἱᾶ 

1188 ΔΗΥ͂ ΟΥΠΘΥ ἔουττι ἐπα {π6 βαρ]6 εὐδονταῦ ὙΠ {π6 ομδηρα οὗ 

ὃ Β51Πρ16 δηᾶ ΘΑ ΒΥ οοηῃἰοιυπαᾶρα Ἰοέΐου 1 τοϑᾶ, 

ὥστ᾽ οὐχ ὕπνῳ γ᾽ ἐνδόντα μ᾽ ἐξεγείρετε. 

Υ. 106. ἔξοιδ᾽ ἀκούων. οὐ γὰρ εἰςεῖδον γέ πω. 

ΓΠΘΥΘ 15 ΠῸ τηθϑηΐηρ τ μδίθνου. ἴῃ πώ, ΜΠ6η {π6 ῬΘΥ501}) βροΐζθῃ οὗ 
᾿15 ἀοδᾶ «πᾶ ροημθ. Βαΐ 85 {πὸ νοτᾷ ἀχούων ἱπηρ]165 ἐμαῦ οὔποθ πδα 

506 Ὠΐτη ἐπουρῊ Ππ6 Πϑα ποῦ, {π ργοποῦῃ ἐγὼ 15 Ῥυ Θ ΟἿΥ ἃ πΠ}551016. 

Ι 5πουα ἐπουθίοσα τϑδᾶ, οὐ γὰρ εἰςεῖδόν γ᾽ ἐγώ. 

ὙΟΥ. 115 119. 

ϑνήσκουσι γὰρ, πλὴν εἷς τις, ὃς φόβῳ φυγὼν 
ὧν εἶδε, πλὴν ἕν οὐδὲν εἶχ᾽ εἰδὼς φράσαι. 

ΤῊΘ οοιημηα ὙΒΪΟ ἢ 15 θα} ρ]δοθᾶ δὐου φυγὼν ἀοβίγογβ ὑπ6 

οοπϑένποίίομ, Ὑγμΐο 15 φυγὼν φόβῳ ἐκείνων ἃ εἶδε. Τὰ που]ά μὲ 

ΔΡΒαγα [0 580ὺ πὶ “ἀπ 6 ϑη σοι] [611 ποξῃϊπηρ θθοδα56 μ6 

Κηθ πούμίπρ' οὗ ὑπαὺ ψπῖῸὴ π6 Πϑᾷ 566 η᾽): ποὺ ψου]Ἱᾶ {π6 ὁχ- 

ὁδρίϊοη πλὴν ἕν τοῖον {πὸ ρϑυταϊγ. Βυῦ ἐπ6 ραββᾶρ 5. αΐΐθ 

106 1110 1016 18 ὑγϑηβ]αῦθα ὉΠπ5 --- “σπὸ Ππανΐπρ' {16 ἃ ΠΤΟῸ ἢ ἔθδν 

Οὗ ποῦ Βο β58.7, δᾶ Ῥαῤ ομϑ {πίπῃρ ἤο [911] οὗ Π15 Οὐ ἢ 

Κηον 6 ἄρ 6." ὁ 

11 



102 , ΟΒΘΕΒΥΑΊΤΊΟΝΞ. 

γῸΌΨν. 198, 1904. ΤΠοΌρΡῈ 6π15 ραβθθδρθ ΔΡΡΘΑΥΒ ΠΟΡΘΙΘΒΒΙΥ οοΥγαρῦ, 1 

γϑηΐατο ἴο ροόροβο, τέλει γὰρ εἴ τι νὺξ ἀφῆκ᾽, οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἦμαρ ἔρχεται. 

(ΕΥ̓ μαίονοὺ ὑπὸ πὶρηῦ Πῶ5. ΘΠ αὖ 105. οὁ1056, ἄοοθϑ ποῦ αϑύ ουϑῃ {1} {π6 

᾿(Π) ἅδγ.ὕ᾽" ; 

Υ. 284. Πάλαι δὲ μὴ παρὼν ϑαυμάξεται. ἘΎΟΙΩ {115 Ππὸ 1 οονγϑοῦ 

ΟἿ6 ἴπ ἐμ ὅθυϑθῃ ρεϑίηδὺ ΤΉΘΡ 65. ὙΥΒ1ΟῚ 15. πηϊη 6 Πρ Ὶ Ὁ]6. 85. 1Ὁ βίδηᾶβ, 

χάρις δ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν ὀλομένων ϑαυμάξεται, ᾿ΠΘτΟ 1 τγὸ ὁπαπρο ὁλομέ- 

νῶν ἰηΐο ὀλομένη, ἘτΘοο6 5. 01] 5ΕΥ Ππιδῦ ποῦ τὸ οχρϑοῦ οἵ πῖμπι: “Ἵ 

ψοπᾶροε ὑπῶῦ 411 τν οὐξουίηρδύῦο Π6 αοαβ πᾶν 66 γον 

ΔΎΤΘΥ.," 

γ.γ.828,3824. 1 δῖ τ ]ν ρουϑαθοα παὺ ὑπ 6 ΘΠ οΙΙαδὺ᾽5 τη ογργοίδ- 

ἀ10η. οὗ {Ππ686 11Π65 15 ΤΌ Πρ, δηα ἐπεῦ ἐπο γϑδάϊηρ' οὗ ὕΠποῖὴ 15. οοΥιρί. 

γε πᾶγϑ τὸ τἱρμὲᾷ ἴο πηδουϑίαπα ἔπη μὴ τἀμὰ, ἀπ 1 γγ ΒΌΡΡΙΥ 

π6 ΟἿΪΥ ποτὰ τ πῖον απ θ6 ππηάοιβίοοῦ, κακὰ, ἔπϑυθ ἃ. 20 ΘΥ1]5 

ΒΡΘΟΙΔΠΥ ὈΘΙοπρίηρ ἰο ΤΊγοβῖαβ. ΤῊΘ ὄνγο οἴδιιβ88, οὐ μή ποτε εἴπω, 

πα μὴ τὰ σ᾽ ἐκφήνω καχὰ, αἴ 50 ρου θοῦ οἰ, μα 7611 αὐυδη- 

σοά {πε 1Ὁ 15 τηοϑῦ πΠΥΘΘΒΟΠΔΌ]6. ἴο ΡῈ] {πθῖὰ ἴο ρίθοθβ δη8 ἔουτη 

{π6 ναριηθηῦβ ᾿πΐο 6 Ομ θη ΐοη5. ΤΠ 6 οουγρύϊοη 1165 ἴῃ ταμῶς 

αν, οὗ ὙΠΟ 1 οοηΐοϑϑ ὑπαῦ 1 ὁδὴ τηδ τα ποὐμίηρ' ΠΊΟΥΘ. ΡΙΌΡΔΌΙ6 ἔμϑῃ 

τὰ μόρσιμ᾽. 

Υ. 420. Μϑὴν ἰπίουργοίουβ ργθίθπα ἰο ππδουδίαπα ἃ σ᾽ ἐξισώσει.. 

ϑομηθ ἔουννυ ἴᾶνο αὐξοηιρίοθα ἴο τηϑῖζο 5]σηῦ οἰδογϑθοηβ, θαὺ τὺιυποιῦύ 

τ] 0 ἢ Ῥοηϑῆΐ ἔο {π6 56η86. 1 θοΙΐθγο ὑπᾶαὖῦ γα οὐγο ἐπ ποτιᾶ ἐξισώσει 

ἴο ἃ τοι πίβοθποα οὗ ἐξισωτέον αὖ π6 Ῥεριηηΐηρ οὗ {πὸ βρθϑοῖι, ἁπᾶ 

{πα {πὸ ἔστι γϑαᾶίπρ' τυ μῖο Π6 5110 ΕΥ τηϊβύοοικς τγὰ5, ἃ δεξιώσει σοί 

τε καὶ, τοῖς σοῖς τέχνοις. Ἠδ 5ρθδκθ οὗ {π6 Ἰαΐϑυ. βουύσονβ οὗ (Βαϊ- 

Ρὰ5 δ5 οὗ ἃ οτἵτονᾷ οὗ ρσιιδϑοίβ ὑπο Π6. ΠΙΠη561 Μ{Π νι 8 πΡΟΗ 

Πϊτη5616 δηα Π15. ΟΠ] χη. 

Υ. ὅ82. Ὑγ1ο ὁδὴ γοδᾶ {πὸ οοηΐοχύ σι πουῦ βθοῖηρ' ὑΠδὺ {Π6 501 1068 

πανα οουτιρίοα δραστὴς ἱπίο ἐραστής ΤΠ ποτ δραστὴς οσοπ5 ἴῃ 

ἃ 611-Κπονῃ ἔγαριηθηῦ οὗ Αὐομ: ]ο τι. 

γ. Υ. 688, 636. 1 πνου]ᾶ τοδᾷ: 

τὸν ἐναγῆ φίλον μή; τι ποτ᾽ αἰτίᾳ 
σὺν ἀφανεῖ λόγων ἄτιμον λαβεῖν. 

ἩοΥ ΔἢΠἢ 5. Βα ρΡΙθπιθηῦ οὗ σ᾽ αὐξου λόγω ΔΡΡΘδΥβ ἴο πὶθ ΟἿΪΥ ἃ 

ἐγ1{Π1Ὸ 1655. οὐὖ οὗ ρίδοθ ὑπδη {π6 ομηηϊρούθηὐ ραγίϊοϊθ γε. ΕῸΥ λαβεῖν 

506 λαβὼν ἴπ ν. 007. λόγων ἄτιμον 5. οααίναϊοπξ ἰο οὐκ ἀξιωϑέντα 

τοῦ ἀπολογεῖσθαι. 



ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΗ. 1603 

Υ. ὁ006. ΤὴΘ 56η86 δηᾷ οοηϑίγποίίζου το αΐγ8 τ ἰο τοϑᾶ, εἴ σ᾽ 

ἐνοσφιζόμαν. ΤῊγΘ66 Ἰἰη65 αν ΠΟΥ 1 ΡΥΌΡΟΒΘ, νἱἢ ἃ ὙΘΥΥ 5] ἱρηὺ νὰ- 

τἰδίϊοη. ἔγομι ἐπ6 Μοάϊοοδηῃ ΜΆ, εὐ δύνᾳ γενοῦ. Τ]Θ βίγορ!θ 15. ἴοο 

οοΥαρ ἴο Πεηα]6. 

Υ͂. 0106. Βοαᾶ νἱδ ἃ 5Π|ρμῦ ἰγδηβροβίθίου Σαφῶς λέγ᾽, εἰ τὸ 

νεῖκος ἐγκαλῶν ἐρεῖς. 

Ἧν 714, τίνα δ᾽ ἀκμὴν ἤβης ἔχων. 

Βοριθβ ὅπ ἔδυ! ηθ855 οὐ ὉΠ6 οομβύγ πού, ὙΥΒΙΟῊ 15. 610 Ὀν ὙΠ οΥ, 

{π6 86 οὐ ἢπ6 νογᾷ ἥβης ἴπ ἴπ6 β5θη886 οἵ ἡλικέα 15. Θχ γ ΘΙ ]. 5118- 

Ρἱοίοιβ, 1 πᾶγο πὸ ἀουθί ἐπαῦ ϑόρμοο]68 πγοίθ τένα δ᾽ ἀκμὴν ἤρρησ 

ἔχων. ΤΙ6 νον ἰϑειβθᾶ 85 δαυϊγαϊθηΐ ἰο ἐφϑάρη τποὰρὶ ἴῃ ἃ ἤρττ- 

αὐϊγα 56η886 ὈΓΥ ΔΥΒΟΡΒΔη65 ἴπ ὑπη6 Ετορδ, 1192, 

γ, 1418. Ἡδθτο αἶβὸ ἃ ὑγϑηβροβιθίοη 15 θα ῦϊγθα ὈῪ ὉΠ6 561η86, 8δηᾶ 

γγΧ8 τηϑδὺ τοδᾶ, κἄγωγε τἄν σοι δυσφόρως ἔχοντ᾽ ἄναξ. 

Υ. τὅ8. Τὸ 15 ᾿Ἰπουθα 1016 ἐπα ἃ ᾿πΠ6 50 ἀσθϑύϊαίο οἵ γυύμτη ἃ μα 80 

ΟΌΒΟαΤΘ ἴῃ τηθϑηΐηρ' 5ΠΟ0Ὲ 14 πᾶν Ῥθθθπ ᾿οἐξ πηϑαθρθοίθα ΡγῪ ὑπ6 δαϊ- 

ἰογ5. [ὑ 15 ΘΆΒΥ ἴο τοϑίοσθ ΟΝ ῬΥΟΒΟΟΥ ἃπᾶ 56η86 ὈῪ τϑϑᾶϊηρ κἄ- 

γωγὲ μέντοι κεῖν᾽ ἐτερπόμην, ὅμως δ᾽ -- 

Υ.Υ. 8ὕ8, 850. Τνγγο τι561655 11η65, ὕΠ6 Ἰαύθου οὗ ὑγβῖο θγ 105 1 016 Υ- 

8016 ΡΥΟΒΟΟῪ Ὀούγαγβ ὑπ6 οτἱρίη οἵ Ῥοίῃ, 

γΟδ17. “ΑἸΤΔΥ5 ἱπτη οΥ 81) 15 ἃ Τοἀθη ἄβϑηου ὉΠ οὗ {16 

ῬΡοϑύ, δηᾶ {Π6 τϑϑοϊαίίοη οὗ πὸ Ἰοηρ' 5118 016 οὗ {Π6 βύσορ!θ ᾿ηἴο ἔνγο 

Βποτὺ ἴῃ {πΠ6 δη βίσορῃθ 15 ὙΘΙῪ Ὁππιβιϑ]. Βοδᾶ, σὲ τάν τε σὰν 

ἄϑραυστον αἰὲν ἀρχάν. 

Υ. 942. ὙΥυΠαοΥ Πδ5 Θχρ] αἰ ηθα ουϑὺν ὑπίηρ' 1 {Π18 ραθδῶρα δχοθρύ 

παρόντα, ὙΠ Οἢ ΠΘΘ 5 Ὁ τηοϑῦ. 1 Ὀ6]ῖονα ὑπαῦ ΒορΠοΟ]65 πτοίο, τὰ δ᾽ 
- ᾿ 

ουὐν ἅπαντα συλλαβὼν ϑ'εσπίσματα. 

Υ. 916, Τὸ 15. ἃ ΡΓΥ ἴο πᾶ {π6 οαϊίον χαοίίηρ ἃπᾷ 1ΠΠπϑἰγαιίηρ, 

{π6 ϑ'ομο δύ᾽ 5 θχριδηδύϊοη τοῦτο. διὰ τοῦτο. Ἠδᾷᾶ, καὶ μὴν μάλιστ 

ἐς τοῦτ᾽ ἀφικόμην, ὅπως κ. τ. λ. 

Υ. 1006. 1 ρΙΌροβθ, δεινόν γ᾽ ὄνειδος σπαργάνων ἀνϑ'ειλόμην --- 

ΒΥ Ὑμῖοι τ ἀγοϊα {πὸ πι86 οὗ ἀναιρεῖσϑ'αι ἴοΥ λαμβάνειν, δα ΦΟΘΌΙΓΘ 

ὃ. ΤΉΠΟΝ ΟἸΘΑΥΘΙ 56η856, “1 γϑορθῖγϑα ἃ ΟΥ.Θ] τη γκ οὗ 5Π|8116 ἴῃ 

ΡΙδοορ οὗ [οΚ 6} 5.᾿ 

Υ.γ.102ὅ, 1020, 1 ργοροβθ γύναι νοεῖς ἐκεῖνον ὄνϑ᾽ ὃν ἀρτίως 
-“ τ μολεῖν ἐφιέμεσϑα; τόνδ᾽ οὐτος λέγει; 

1" 
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νΟ Υ. 1108---1106. Βοδᾶ: 

ἦμος πρὸς Κιϑαιρῶνος τόποις 
ὁ μὲν διπλοῖσι ποιμνίοις, ἐγὼ δ᾽ ἑνὶ 
ἐπλησίαξον, τὼ δύ᾽ ἄνδρε τρεῖς ὅλους 
ἐξ ἦρος εἰς ἀρατοῦρον ἕχμήνους χρόνους. 

Υ. 1161. ἂν ἐξήκοι 15 πῃ ἱπαπιΐ551016 τηοοῦ αὖ 5.6 ἢ ἃ Θομπιπούαγθ, 

1 αἷΐου 1 σῖποαὺ μοβιναϊίοι ἰπίο τὰ πάντ᾽ ἀρ᾽ ἐξήκει σαφῆ. 

Ἄν} 1251,.1988.. Τυυθδα ἐκ δὲ πυϑμένων 
ἔκλινε κοιλῶν κλῇϑρα -- 

(ἢ 6 Βρύπηρ ὑπ6 ΟΙΓ5 οαὖ οὗ ὑπο ὶν ΠΟΙῸΝ βοοϊκοῖρ. ΤῈΘ 

ποίΐοι οὗ πίπρο5 88 168 πιοϑὺ οὗ {π6 ϑαϊίουβ ἰηΐο βίγϑηρ ΙΥ ογοθα 

οομβίσπιούϊο 5. 

Υ. 1848, Ἠοαᾶ, ὠϑεῖν ἅπαντας τὸν ἀσεβῆ τὸν ἔκϑεον, «πᾶ 

Θχραηρθ ὅπ ἔθ6 016 1ἴπ δἀάοα ὈΥῪ {πΠ6 Βουθ 65 ἴο 81] ὰρ' {πὸ 561η56 ΟΥ̓ 

ἐκ ϑεῶν. 

Ψ. 1499. ΒΥ τϑδᾶϊπρ' αἷν οὕποτ᾽ ἦν ἢ ἰπδίοεᾷ οὔ ἡμὴ 411 αἰἢ- 

αν 15. τϑιπου ϑα ἔγοπι {Ππ|8 θ᾽ 55δρ6. 

Υ. 1495. ὅστις οὐ ξήλῳ πολιτῶν καὶ τύχαις ἐπιβλέπων. 

ΓΠ5 Πἴπ μᾶ5 ὈΘ6ῃ ΟΟΠἀοιηηθα ὈΥ ΒοΙη6 85 δὴ ᾿ηἰθυροϊ οι, ᾿ 8116 

οὐποῦβ αν ϑπδθεανογϑᾶ ἰοὸ ἔογοθ ἃ τηθϑηΐηρ' οὐὖύ οὗ 10. ΤΠ6 οατι56 οὗ 

15. οουταρύϊοη πα οὀοηβθαπθηῦ ΟὈΒΟαΡΙΥ ὙὙ{11] θ6 θοϑὺ βῆ ΒΥ 5ΠΏΡ16 

οπποπἀαξίου; οὗ τίς οὐ ξήλῳ πολιτῶν ταῖς (80 ΕΠΙΘη41) τύχαις ἐπέ- 

βλεπεν --- οὐ, ὃν τίς οὐ ζηλοῖ πολιτῶν ταῖς τύχαις ἐπιβλέπων. Τῇ {Ππ6 

Ιαὐξου, ὅο ὙγΒΙΟΝ 1 Ὑϑίμου ᾿ηο]η6, θ6 δάορίθ4, τ τητιϑύ ππαουθίδπα 

ζηλοῖ ποῦ 85 ἱπαϊοαίίηρ {π6 ργθϑϑηῦ ὑπηθ Ὀὰὺ ἃ5 ἸΏΘΥΘΙΥ ἀθβουῖθηρ' 

[π6 δοῖ, β'οι δὴ 86 οὗ ὅπ ρυϑϑϑῃῦ ἴπ σϑίθυθποθ ἴο Ῥαβὲ δυϑῃὺβ 18}. 

ὈΥ ΠΟ ΙΏ68 8 ὉΠΟΟΙΠΙΠΟΩ ἴῃ ὕμ6 αγθοὶς Τυδρὶο Ῥοθίβ. 

(. Βδάμδηι. 



ΙΝΡΕΧ 

ΤΟ ΤῊΒ ΠΌΙΡῸΒ ΒΕΧ. 

4 

Ἐξ ὈΌτὀφτςςςτ---- οοὐ 
ἀγέλαις βουνόμοις. . . . 36 

ἁγηλατήσειν ξένος πρὸ ἜΣ ΈΟΥ 
Ξ ἄξομαι ΤΟΥ ἘΣ ΈΗΝΣ ἔφυ ρνανι ἐν 

1 ἐξα ἐτος 

αἰδεῖσϑαί τινα ποιεῖν τ . 1892 

πο ἴὸν φόνος. , ᾿.. :-101 

μασδούον ς΄ Ὁ 850 

ἅλις ᾿ Γ το εύιοο, ἨΝ 
ἀκτή. ἬΝ ἐκ ς Ὸν 

ἀκούειν «αδιιίατ δαδῖο ἘΠ δ Ὁ ἡ Χ 

ἀλλ᾽ ἔστι --- οὐκ ἔστ΄. . 86 

δον... “ὃῦΘ-Ξ-Ξς-ςὉς 5598 

σι οὃοὁ΄ἷ τ ,, 418 
: ἄλλως τε . 1088 

Γ ν ἂν, γτορϑύϊοη οἵ ἐδ ἐμδὲ 934 

ἂν οἱ θὰ ᾿ . 1884 

ἂν, οοηὐαποίίνο, πϑ6ᾶ υιποὺΐ 

π6 ῥϑυῦϊο]θ . 1207 

ἀνέχειν καμάτω . . . . 17 
ἀποικεῖσϑαι. . . . -. . 968 
ποτ τὺ ς΄ δ 
πο[ἘΠὌτπΠὺ  - Ὁ γὸ9 

ἀπότροπον. . 1290 
πο - ς ,-. - 189 
ἄρα ἴον ἄρ᾽ οὐ. . . . 19ὅ 
ἀραῖος δοῦῦο δε τὰν οὐοτν θθΡ 

τ΄", ΔΡΘΕΗΘΕΘΒ 

ἀρχτέον τιδϑᾷ ΤΠΡΟΞΕΝ ἐν ῦθθ90 
ἄῤῥητ᾽ ἀῤῥήτων ἀν ρτς, ἄτι 9 4.59 

ἀσφάλεια. .. ΑΓ ΜΕΝ το 

ἀτιμάξομαι, ἀϑώες πόδ᾽ ΟΝ 
αὐτὸς αὐτοῦ. ... ΘΕΈ. ΔΑ, Ὁ: 

αὑτός εἶμι να ἃ ΚῸΝς τ 575 

κο ἀὐ ἔνον ἢ τευ τ Αδδ0 
ἄχαλκος ἀσπίδων. . . . 186 

Β 

βορᾶς . 1429 

ὯΣ 

ἥδδοι. ...-- τὐ5 Ὁ ρα δῦ, 488 
ἡπμδυὺς 1 1 ϑιεῦλλο δὲ: πὰ 9 
γεννήματα. . 1186 
γῆς τῆσδε ἴον ἔσω γῆς τῆσδε 281 

γνωτὰ κοὺκ ἄγνωτα . . . ὅϑ8 

2 

δ ἘΠ ΑΠΕΟΙΗΙ ν πΠ:ὺς ᾿ Ε5Π4 
δέδοικα ὅπως μὴ . 1044 
δείλαιε τοῦ νοῦ. αὐ 1.9 

δεινὰ ταράσσειν .. . 476 
δείσας 21) .7.0: ἑμβνα, οι 28 

δὲ ὄμως ΕΝ Υπ τλο ΧΟ 

δικαίως . . τῆς τῆς πρὸ τ δλυλξη 

διολλύναι το ἐξὸν ρα ἘΝ ἘΦ Ὶ ἢ 

δι᾿ ὀργῆς ἔοχεσϑαι . . . 3889 

Ὁ} 

δίαάσαὶ μὲν .- τ κὰν τοῦ θῶ 
Ἐξ ἀν, τ΄ οι Υ ΦΘΩ͂ 
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εἴτε --- εἴτε. . 1074 ᾿Ιοκάστης κάρα. 921 
εἴτε καὶ οἷο. τπι584 6} ρ0108}}}0 92 ἴσα καὶ. .. 1188 
εἴ τι μὴ 124 
ἐχ τῶνδε 280 Κ 
ἐκλύειν.. ἍΝ 8ῦ χαὶ --- καὶ 408 
ἐλαύνειν ἴο αρὶύαῦθ 28 καὶ πῶς ον, 905 
ἐλϑεῖν πλάνοις. 67 κακῶν κάκιστε 829, 921 

ἐν, ἰπηθϑὶβ τῖῃ. 21 χαλῶς νε]ᾶθ 9179 
ἐν ἀργοῖς. 282 χάρα τινὸς . 1180 

ἐνδατεῖσϑαι .. 200 κέαρ. 6608 
ἐν δ᾽ ἀαϑοᾷ ἐπ Ἐν ἄγ. 119 χκεκλόμενος - ΒΒ 

ἐν σοὶ ἐσμέν. ἔ 809. κεύϑει.. . 1204 

ἐξ ἐμοῦ ἴον ὑπ᾽ ἐμοῦ. 968 κήδευμα ἴον τὴδένυηὲ 8ὅ 
ἐξαγγέλλομαι 148 χκλήξειν, ἴο Ῥτδῖδθ, υλτἢ ἃ ρθη ῖνο 48 
ἐξεστεμμένοι. . . . . . 8. κοῖλα κλῇϑρα . 1281 
ἐπεί. . 428 κοινὸς ἴοΥ κοινωνὸς 28ὅ 
ἐπισκήπτω . 1412 χοινῶν παίδων κοινὰ ἴογ 

ἐπιστενάχειν τινὸς. 18: κοινοὶ παῖδες. 200 

ἐρᾶν ἴο 15}. ΤῸ. 82 χράτιστον πᾶσιν. 40 
ἐς, ἔογοθ οὗ {Π6 ρεδυδανει δα 901 χρείσσον᾽ ἀγχόνης. 1840 
ἐς καλὸν εἶπας. 8 ν 

ἐσχόμην τὸ μὴ οἷο. . 1888 4 ν 
ἔσω ὙΡῸ Ὅ Λαΐου ϑέσφατα. 819 
εὔκλεια, εὐνλζα δἷο. 101 λαμπρὸς ὄμματι. 81 
εὐὼψ ἀλκά 184 λέγοντος λέγοι .. 888 

ἐφέστιοι ει 82. λόγῳ δρ]αἰῖνο οὗ Ἐπ πον 89 
ἔχομαί τινος. . 1448 
ἔχον ἴον μέτεχον θ082 Μ 

μέτα, οὐ {πθ ρυβϑροβίθϊοη. 
Η ΡΙδορᾶ δου ΟΥ̓χῳ 961 

ἥκω. 982, 1486 μέτοικος : 400 
ἦμος. ω . 1108 μὴ οὐ κατοιμτείρων 38 

ἤνυσεν γενέσϑαι 698 μήτε --- μήτ᾽ οὖν. πρνλς3 
μοὶ ἀδύλγαβ. οὐ μἱοαβ . 1482 

Θ 

ϑαναταφόρα.. 118 Ν 
ϑεήλατον. 950 φὲ»ν ἴῃ ὑπ Ρ]υγ8)] 841, 1807 

ϑέλοντι ἂν ἦν 1395 νοσοῦντες ἴο᾽ νοσούντων 60 

ϑοάξειν αῖϊῃ πμ6 δοὺ. .. ῷ ψῦν τε. 8ῦ 

ϑυμοῦ δι᾽ ὀργῆς 889 νωτέζξειν 18 

Ι ΗΞ 

ἵκνεῖσϑαι.. 101 ξύμμετρος ὡς κλύειν. 84 

ἱμείρειν νΙ 0 0Π6 ΠΕΣΕΙ͂Ν τ ὅ8 ξυμφορά : 449 

ἱμείρων ἔφυν πο ὅ08 ξυναλλαγαῖς.. 84 

ἵνα ἐξήκεις οὐ ἀάδεμε ̓ 1481 ξυνεῖναι εὖ τινι 209 



ΙΝΌΕΧ. 161 

οΟ πρὸς δίκης 98 

ὃ, ἀΥὐξϊο]ο τιροᾶ ἔον γοϊαὐϊγο.. 864 ἘΕΟσΟΨΕΙ - θ4 

ὅδοῦ σϑηϊνο οὗ ρυῖοθθ ΗΝ ΠΟ. 5108 
ὁδοιπορεῖν τ 998 προσχύρω μρνΝ ποτοῦ, 1... 9274 

ὁϑούνεκα ᾿ “1947 προσπελασϑεῖσα . 10ΤΙ 

ὀκνῶ : ἮΝ ΤΑ ΜΝΙ 106, 8864 
ὄλωλας, οἱ τος Β6η86 δέ ἢπὸ ἐῤοντί! ἀρ γρ. Αἱ 

Ρουθοί “3 Ε185 ἘΨΘΟΜΘΕ 448 

ὀνειδιεῖσϑ'ε εαὐφ8 πόθαν . .. 11 
ας 519 πύργος Ἅ ανατῶν Ὁ 110. 

ὁδός (Ἰμδηποι) 806 τῶ: - 1146 
οἵᾳ νόσῳ σύνεστι 298 
οἶσϑα που 48 ΖΞ 
ὁμόσπορος. 4δῦ σέ γε ΤΟΥ͂Θ 

ὁμόστολος νγὰῦ ἢ ἐΠ6 ξὐιβῖῖνα 207 σκοπῶ, ἴοτ ΕΣ 281 
ὀρϑὸν ἔπος ονοπέι οομρτο- σοὶ --- σοὶ δὲ . 860 

Ὀούπμι . 490 σπάργανα. . 1006 
ὀρϑὸν ἐξελϑεῖν : ὶ 89 στέρξαντες 10 

ὅτι οἷα. : . 1507 σὺ γε τι5οᾷ ΕΤΡΗΝ τ 448 
οὐ «πᾶ μὴ ἴπ δ ἐιεδυχεῆνε συγγενεῖς. ,. 1058 

βθῃίθηοθ ΕΣ κτὴ 618 συμφοραὶ βέου 88 

οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου παπατδπι δὺν τοδαπᾶεαπε 11 

β ΘηΠη. . 448 συνάψει ὨΣΠ ἦν 64. 

᾿ ; οὐδεὶς ὃς οὐχ, νῖαι ἔστι οὐδεϊδα 868 συντιϑέναι ἴο ἱπγοπῦ. 896 

.Ὡ οὔτε --- οὔτε οὖν 89 

4 οὐχ ὥστε γε. 86 τ δι 

ἐ ὀφλήσει κακίαν. 498 ταράσσει 418 

τάχ᾽ ἂν : 189 

τὰ τὲ --- καὶ, ἴῃ ἮΣ 58 116 5686 
πάγκαρπος 88 485 αὑὺπ -- ὅπηι. . 900 

παιὰν λάμπει 182 τὲ -- τὲ . 8ὅ, 667 
πάλαι, οτ ρα. 8ῦ, 441 τελῶ : 211 
πάλλειν; ἴον πάλλομαι 168 τέρπεσϑαι στ ἐπ ἀδδ, τῦϑ 

: πάντα εὐτυχεῖν. . 81. τέχλτειν ῬΥΘἢΒ 6586 : 229 
ἱ ̓. πέμπειν, ἴο σοηϑα] ἐὼν τιμωρεῖν ἴῃ {Ππ6 56η86 οἵ το- 

᾿Ξ ΟΥ̓ΔΟΙΘ οἷο... 801 γϑηρίηρ', ἢ δὴ δοο.. 140 
τ΄ πέτομαι ἐλπίσιν 418 τινὰ, ἴον ἡμᾶς 101 

Ι ̓ς πλησιάξειν 1108 τὴς τῖθ ἃ τπϑβοα πη χάνει. ὕ99 
{ πλησιαζόντων .. τος τς ΤΟ 7 φ 241 

πολυστεφής 88 τις χρόνος. 108 

ἢ ποῦ, οπ π6 86 οἵ δον ννΐοιο 88ῦ τλῆναι : . ὅ89 
᾿ πράττειν ἴασιν 68 τὸ, ἴοτοθ οὗ πὸ δ γηοῖς ναὶ 

ο΄ πραττεσϑαι 124. Ῥοίοτθ πὸ ᾿ηδηϊῖνο .. 1988 

πρέπων ἔφυς. 9 τοῖσδε 5ἴποθ {Ππ|5 το Κα ὙΞΕ τ08 

πρὸς ὅτου. 481 τόκοισιν 171 



᾿ πράννννκ. ΠΕ τρις ΜΟΥ 1: 
"τοῦδε τἀνδρὸς -Ξ ἐμὸς ἐκήξ ἀρίοι Εν τι 

τὰ τοῦτο ον διὰ τοῦτο ἐποσν φϑίένουσα ἀαιῖγο ἀρρει νον Τὴ 

ο΄ τοῦτο μὲν -- τοῦτ᾽ ἄλλο φιλτάτοις, σὺν τοῖς, 
 τρύπος Ρτοροτίν.. . .. ἡλωΕΥ νον τ ΡῸ ΝΣ 

Ὁ ΟΝ  οὐμορ᾽.:: «᾿ς. ον φοβερός τον ὑδος 
τυγχάνω νῖλῃ {π6 866. φυγῇ ἀπελϑεῖν.. 

φτύραννα δρῶν. .. 
τυχεῖν τινός τινος. χ 
τύχη σωτήρ .. 
ἘΛΕῚ χέρνιβας νέμειν - 

Ῥ τε χροάξων ἐς ΈΩΝ 
υβρις . .. χρέος τες : 

ὑπερόρνυμαι ἐπ ρ ϑεον δὲ ἥρρῦνον ἴοχ: χρόνον 
ὑπερφέρουσα 21}. δοηϊοῖνο 

ὕπνῳ εὔδουτα. . . .. ἘΣ Ω 
ὕπουλον ἐν τυ τα τα 

ὡς ϑέλοντος ; 
Φ ον ὡς ἴον καϑά. 

φαίνεσϑαι 821 ὡς ὀργῆς ἔχω 



οΥ ΠΡ 65 

ΒΗ. κἱ πὐρ χήν ταν 
Ὧ ἘἘ 6.1}; ΘΗ ταὶ να τῇ. ἥ; 

᾿ τ ΠΕ ΣΕ Ἢ πο τὸ 

Ὶ Ὁ το ἼΘΙ 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
ΑΝΤΙΓΟΝΉΗ. 
ΞΕΝΟΣ 3). 
ΧΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΩ͂Ν ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 
ΙΣΜΉΝΗ. 
ΘΗΣΕΎΣ. 
ΚΡΈΩΝ. ΄ 
ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ. 
ΑΓΤΈΛΟΣ. 

Ἔ) ἘΠΙΊΒΙΟΥ πὰ5 βαθδιιαϊοα, θοΐῃ μον ὡηᾶ ἴῃ {Ππ6 Ρ]δΥ 1561}, ᾿49η- 
ναῖός τις ἴογ ξένος, ἀροϊηδὺ {π6 δανπουῖν οὗ ΜΚ, ΗἨδ οΌΒθυν 8 
οι γ. 86: “ΤΊ Ρϑύβοῃ ποῦ ἱπἰγοάιοοα 15 ΦΌΒΟΙ 4116 ξένος, 
δα 511] τἸηοῦθ ὩΡΒΌΤαΙΥ ξένος ἀλήτης, 88 Οδαϊραθ Πϊτη5Β61} 15 
Βιγ θα ἴῃ γ. 1090. ΤῊΘ ΘΥΤΟΥ ΠὰΒ ἃυῖβθη όσα Υ. 88. σου Οδάι- 
Ρὰβ αἀάτοθββθβ πίων ὦ ξεῖνε. ΒΥ [πὸ βᾶπιθ γα116 ὑπ ΟΠοσιιβ, νυ μ 1 ἢ 
ἰβ. ἸΒΌΔΙΠΥ δυο χορὸς ττικῶν γερόντων ταῖρμὲ πᾶν θΘθη οα]Π]6 
χορὸς ξένων." Βαυύ ΕΠΙΒΙΟΥ ἔογροῖβ ὑπαῦ πὸ οοργίϑῦ νγουἹᾶ Πεγθ 
οπδηροῦ ᾿ϑηναῖος, δα Πα ἐουππᾷ 1 ἴῃ {π6 διοῖθηί ΜΒΆ., ἴπΐο 
ξένος, διᾶ ὑπαὺ ὑπῶῦ τηϑπ γἃ5 ἃ βύγδηροΥ 0 Οραϊραβ, τ ΠΙΘἢ 
15. π6 Ῥεϑὺ δὐριπηθηῦ; 8116 ποῦ ουϑὴ πθ βρθούδίουβ οου]α ΠαΥθ 
θθϑη σογίαϊη αὖ μῖ8 ἔγβϑὺ θηΐγϑμοο τ Πποῦμου μ6 νγ88 δὴ πη θιὐϑηΐ 
οἵ Αὐπθηβ οὐ Οὐομιθ. Νοὸνν ὕπ6 ροθῦ οἰθδυνγ βΒΠιθν8 ὑπαῦὺ {Π6 
ΟΠοστιβ οοηδι βία οὐ Αὐποπΐδη οἱ] ἄουβ, οὐ μ6 ἄθιπμαβ οὗ Οὐ]ομΒ 
(ν8. 11---80.). Ὑοὺ νγθ δ} ῬΙΟΡΔΌΪΥ σοποϊααᾶθ {πῶῦ ὉΠ18 νγὰ8 δ 
ΑἸΠμοηΐδῃ ἔχοι υ8. 47. θα 78 5644.) 885 Ηδϑυϊήδηη ὑπ 1 8 ἴῃ 185 
ποΐβ οἱ ΨΥ. 42., δ Πποτιρ ΟὔΠοΥ 5, διηοηρδὺ ΠΟΤ 18 ὑπὸ Οθυτηδη 
ὑγϑηβ]αῖοῦ, ΤΠπαΙομπιη, Ρ. 288 δηᾶ Ρ. 291, οοῃίθμα {πα 6 νγγ88 
δ ᾿ηπεθιϊαμῦ οἵ (ὐἸ]ομιθ. ἩΥΤ Δ ΟἿ Υ. 42. ΒΘ6 15 ἴο Ιη6 ἴο 
ΠδᾶΥ 6 5:0 0 ΒΒ ὉΠ} τοξαϊοα Π. 6 8105 ορίῃΐοῃ ὑΠπᾶῦ Π6 νγὰβ ἃ ΓΟΥΘΙΡΉΘΥ, 

πὰ 



ΥὙΠΟΘΕΣΙΣ ἢ. 

Οὐ ἐπὶ κολῶνωι ΟἸΔΊΠΟΥΣ συνημμένος πώς 
ἐστι τῷ ΤΎΡΑΝΝΩι. τῆς γὰρ πατρίδος ἐχπεσὼν ὁ Οἰδί- 
πους ἢ) ἤδη γεραιὸς Ὁ) ὧν ἀφικνεῖται εἰς ̓ 4ϑήνας, ὑπὸ τῆς 
ϑυγατρὸς Τ) ̓ Δἀντιγόνης χειραγωγούμενος. ἦσαν γὰρ τῶν ἀρ- 
σένων περὶ τὸν πατέρα φιλοστοργότεραι. ἀφικνεῖται δὲ εἰς 
᾿ἡϑήνας κατὰ πυϑόχρηστον 77), ὡς αὐτός φησι, χρησϑὲν 
αὐτῷ, παρὰ ταῖς σεμναῖς καλουμέναις ϑεαῖς μεταλλάξαι τὸν 

βίον. τὸ μὲν οὖν πρῶτον γέροντες ἐγχώριοι. ἐξ ὧν ὁ Χορὸς 
συνέστηκε, πυϑόμενοι συνέρχονται καὶ διαλέγονται πρὸς 
αὐτόν. ἔπειτα δὲ ᾿Ισμήνη παραγενομένη τὰ κατὰ τὴν στάσιν 
ἀπαγγέλλει τῶν παίδων καὶ τὴν γενησομένην { 7) ἄφιξιν 
τοῦ Κρέοντος πρὸς αὐτόν᾽ ὃς χαὶ παραγενόμενος ἐπὶ τῷ 
ἀγαγεῖν 7) αὐτὸν εἰς τοὐπίσω ἄπρακτος ἀπαλλάττεται. ὁ δὲ 

ἢ ὙΠΟΘΕΣΙΗ ΣΊ 1. Ὑπόϑεσις οἰδίποδος τοῦ ἐπὶ κολωνῶι. Τ6 
ε4.: Ὑπόϑεσις τοῦ ἐπὶ Κολωνῷ Οἰδίποδος. ΟΥ̓ {πῖ8. ἀτρτιπιοηΐ 
6 πᾶν {πῆθθ αι! 08, ΥὙΘΥῪ ᾿Πθυθηῦ ἔγου ΘΔ 0 ἢ ΟὗΠΟΥ, ΟΠ6 
ῬΌΠ ΒΗ ΘΩ͂ ὈΥ ΑἸάπ5, τορϑαίθα Ὀγ ὐθρῆθηβ, δποίμου οαϊ θα ὈΥῪ 
Τα θτ5, ἃ ὑπιτὰ ὈῪ Βύυποῖκ. Οὗ πὸ ΜΩ͂Ν. 1 πᾶνβ ΟἿΪΥ ὁοπη- 

ἐΆν ὡλὴςς Τα. δθᾶ Ῥὰγ. Β. σὰ πὸ απο οὗ ΑἸάπ5. ΕἸ ΜΒΊΕΥ. 
ὁ Οὐδέ 'που ς] ὅδο Τιἃ.; ὅπ ΔΥΕΟ]6 18. ΒΌΔΗΥ οταῖ ἐᾷ. 

τανὴ γέδάνϑε! 50 Τὰ. α]ρ'. γηραιός. 
7) ὑπὸ τῆς ϑυγ ατρός] Βταάποῖκ ὑπὸ μιᾶς τῶν ϑυγατέρων. 
{) κατὰ πυϑόχρηστον) ὅὃο 1,ἃ. γα]ρ. κατὰ τὸ Πυϑόχρηστον. 
1) τὴν γενησομένην) ἵ πᾶγα υγεϊθίθη {π||5 ΤΠ Εἰ τὰ 516 Υ. ΜΒΚ, 

γενομένην. 
ἘΠῚ ἀγαγεῖν] Βήαποκ ἀπαγαγεῖν. 

Ἵ 



4 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

πρὸς τὸν Θησέα διελϑὼν τὸν χρησμόν, οὕτω τὸν βίον κατα 
στρέφει παρὰ ταῖς ϑεαῖς. 

Τὸ δὲ δρᾶμα τῶν ϑαυμαστῶν᾽ ὃ καὶ ἤδη γεγηρακὼς 
ὁ Σοφοχλῆς ἐποίησε, χαριξόμενος οὐ μόνον τῇ πα- 

1) ὃ καὶ ἤδη γεγηρακὼς ὁ 
Σοφοκλῆς ἐποίη σ εἸ ΟΡ βϑῦνϑθ 
ἐπα {μ18 ὑγαρθαν 15 5814 ἴο ἢᾶγθ 
Ῥθθὴῆ οοροβοὰ ὈΓΥ ΞΌΡΠΟΟΙΘ5, 
γΠ6η 8 ΟἹ τπηϑη, πού ρεαῦ οι [Π6 
βύδρθ, δα ἤθῆοθ {πο γ6 18 50 γ88- 
501) ΟΥ̓ ΒιρΡΡοβίηρ' ὑπεῦ {π686 νγοσαβ 
ΘΥ6 εὖ γϑύϊδηοθ τυ ἢ {πὸ βἰαύθηηθηΐ 
τηϑθ ὈΥ ὅπ ϑαῦπου οὗ {πὸ {πινᾷ 
δΥριιηθηὐ, ΤΠΘ 5ϑηη6 ὑμῖηρ' 15. ἃ 5- 
βουϊθα Ὀγ πὸ ἔο]]ουῖηρ' ΔαΪΠΟΥΒ: 
Μι. ΤΟ 11ῸῈ8 Οδι τὴ]. 67: ὑϑὸ- 
ῬΙΟΟ]65 δ Β5Ὁ11ὴ ἃ 1 56η 6 οὔτι - 
ἴθι ὑγαροθαϊδβ ἔθοϊθ; απο 
ΡΙοΟρΡύοΥ βὐπαϊθπηι ΠῚ Υ ΘΠ] 
Γι Υ ΘΙ ΠΘΡΊΙρΘΥΘ σἱᾶο- 
ΓούαΥ, ἃ {11115 ἴῃ 1παϊοϊθτχῃ 
γοοεῦι5 οϑὺ, αὖ, απθτὴ ἃ αλ0 - 
αἀππὶ ποβύγο ΠΟΥΘ Π18]6 161 
σογύοηθίρθαβ ρϑΐσγιθιβ ὈΟΏ18 
ἰποχῦϊο  βο]οῦ:. Β15 12110Ὲ1 
απὸ 81 ἀοβιριθηῦθιη ἃ 16 ἴδ- 
ΤΣ 1 γοιηονούθηῦ ἱπᾶ10 68. 
Τα βοῆθχ ἀιϊοϊίαν οϑῖ ἔδ- 
θα] αι, απ ἴῃ τη ῖθτι5 8 - 
θεορεαῦ οὔ ρύοχίπηθ βου ρθε, 
Οοαϊραηθ Οο]οηΘτπ, γ6ο01- 
ἰω5830 ἱπαϊοὶραβ απϑδ651586- 
ααθ, ππατὰ 1{Π1Ππ4ᾷ οαΥ θη 4651- 
Ρἱοπέῖβ νιἀογοῦαγ. Θαο τΥ6ο1- 
ἰωὖο, ΒΘηΘΩΌΙΙΒ ἱπαϊοατῃ οδὲ 
11 οταῦτβ. ΑΡΡῸΌΙΘἵα5 ἴη Αρο]ο- 
οα Ρ. 298: ορῃοο]θβ ροϑρϑῦδϑ, 
ἘΣ ΥΡΙΡΙΑΙ δ ουλ] 5 οὐ ΒΈΌΡΟΥ- 
Βῦθ8, νἱχῖῦ οηΐῃῃ δα οχίσγο- 
8: βαῃηθούΐδϑηι; ΠῚ ΘΙ ΓῸΥ 
ΘΟΟΌΒΘΥΘΙΠΥ δ᾽ ΕἼ11ὸ βαοιη θοῦ 
ἀφϑιηθηύθο, αἀδϑὶ ἰδ ΡΘΥΙ 
δοίαθοθηι ἀοβίρογοῦ, ργοῦυ- 
11556 ἀτϊοῖϊίαν ΟΟ]Ο" ΘΌ 518 1 
Ρουθρύθρίϑιῃη ὑγδροθαϊδυιτη, 
ααϑὰ ον ὑπ 1 60 ὕθιῃ - 
ῬοΥΘ οομδοῦιθορεῦ, ΘηαῸ 6 
ἱπαϊοῖθι5 16 ρ 1556.) π6060 ατ1ᾶ- 
αὐ ΙΏΡΙ 15 ΡΥῸ ἀρθέθῃβῖο- 
ὯἼ6 85πὲ ϑααϊάϊαθα, 151 αὖ 
ιἀδοίο ἀριηθηθῖὰθ Ο60Π- 
ἀδιηηεαγθηῦ, 51 ΟΔΥΠΙΪΠ ἃ 56 Ώ18 
αΙἸβρ]οοτοπί. ΙΌ1 δορὸ ὁο1- 

ῬΘΙΙΟΥ͂ ΟἸΠΠΘ5 ἱπαϊοθ5 ὑδηΐο. 
Ροθῦϑϑθ δϑβυυΥ ΧΙ 5856, ΙὩΪΥ185 
Ιφπαιρθαβ οατη οχύμ]1556. ΟὉ 
ΘΥΡαΙΘηὐϊἱ ΒΟ] 1] οΥὔϊδ οὗ ὁ0- 
ὑπασηπα ἔβϑοιπαᾶϊδθ, πο ἴδ 
Τὴ τ] πη ΟΠ 65 ϑα1556, αἀ1η 
δοοιβεούογθιῃ ρΡούϊπϑ ἄθιηθῃ- 
ὑϊ18ὼ86 οοπμαριημδύθηῦ. ΥὙ81]16- 
γα 8 Γαι χίτι5 ΥΙΠ. 1. 19: Βο- 
ΡῬΏΟΟΙ65 αἀποαπθ Ρ]ΟΥΪΟΒΊΠη 
απ τούτη πούατδ ΟΟΥ δ Ιη Θ ἢ 
περαϊ, δ ὈΘηΣΡΉΘ ΤΪ7]- 
ἔ1οὰ 1118 οροσα δ88 ὀχῆῖι- 
βῬοπᾶο, ααἀϑὰ 111ἃ ΟΡ ΘΥΣ θτι5 
οἰπϑ ὑΘ ΡΟΥ ΔΙ ΡΟΥ ΙτὔοΥ 58πῸ0- 
τὴ ηἐδύγ δ η ἀ0Ὄ.ῬΥΟΡΘ ΘΠ Ἶ 66 ηῃ- 
ἰοϑίμηπιη πη ἃὐύιριῦ, 58 Ὁ 
ρδαιι ὑσϑη Βιδατη δα Τὴ ΟΥ̓ 6 ΠῚ 
Οοἀϊροᾶο Οοομπθο βουϊρῦο, 
ααῷ 5018 ἔα 1} ἃ οὐλη λ τα οἷτι5- 
ἄθηι βὕπαιϊ ρΡορθύδυ πη ΡΤ ἂ 6 Υ1- 
ΡΟΥΘ ρ]ογΐδιη ρούαϊὺ; ΙΔαῸπθ 
ἱρηούτπιη 6586 ρΡοβύθυιβ {111π8 
ΘΙΌΒΙΟΡΠΟΙ ποΙϊπαῖῦ, ΒΘΡΌ]ΟΣΟ 
Ραῦγιβ αἀδὸγθῦαῖ 1 ΒΟῸΙΡ 6 η- 
4ο. ῬΡΙυαύδγοῖ ἀθ τὸ ΡΌΡ]1οα, Δ Ὁ 
5618 ρ΄ Υϑηᾶδ Ρ. 18. Α: Σοφοκλῆς 
δὲ λέγεται μὲν ὑπὸ τῶν υἱῶν πα- 
ρανοίας δίκην φεύγων ἀναγνῶναι 
τὴν ἐν Οἰδίποδι τῷ ἐπὶ Κολωνοῦ 
πάροδον, ἡ ἐστιν ἁ ἀρχή, εὐίππου, 
ξένε; τᾶςδε -- βάσσαις. Τιὰ- 
ΟἾΔ. ἴῃ ΜΔΟΥΟΌΙ18 ὁ. 24, 1. ΤΠ’ 
Ρ.226: Σοφοκλῆς ὃ τραγῳδοποιὸς 
ῥᾶγα σταφυλῆς καταπιὼν ἀπεπνίγη 
πέντε καὶ “ἐνενήκοντα ξήσας ἔτη. 
οὗτος ὑπὸ Ἰοφῶντος τοῦ υἱέος. ἐπὶ 
τέλει τοῦ βίου παρανοίας κρινόμε- 
ψος ἀνέγνω τοῖς δικασταῖς Οἰδίέ- 
πουν τὸν ἐπὶ Κολωνῷ, ἐπιδεικνύ- 
μενος διὰ τοῦ δράματος, ὅπως 
ὑγιαίνει" ὡς τοὺς δικαστὰς τὸν μὲν 
ὑπερϑαυμάσαι, καταψηφίσασϑαι 
δὲ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ μανίαν. Μεη- 
10 οὐ {Π18 {118] 15. 4150 τηδᾶβ ἴῃ 
{π Πῇθ οὗ βόρ!οο]οβ: φαένεται. δὲ 
καὶ παρὰ πολλοῖς ἡ πρὸς τὸν υἱὸν 
Ἰοφῶντα γενομένη αὐτῷ δέκη ποτέ. 
- καὶ τότε τὸν Ο Οἰδίποδα παρανα- 



ΟἸΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΧΝΘΩι. δ 

τρίδι Ἴ» ἀλλὰ καὶ τῷ ἑαυτοῦ δήμῳ᾽ ἦν γὰρ Κολωνῆϑεν Ἔν) 
ὥστε τὸν μὲν δῆμον ἐπίσημον ἀποδεῖξαι, χαρίσασϑαι δὲ καὶ 
τὰ μέγιστα τοῖς ̓ ᾿ϑηναίοις, δ ὧν ἀπορϑήτους ἔσεσϑαι καὶ 

τῶν ἐχϑρῶν αὐτοὺς κρατήσειν ὑποτέίϑεται ὁ Οἰδίπους πῷσα- 
ναφωνῶν, καὶ ὅτι διαστασιάσουσι πρὸς Θηβαίους ποτέ, καὶ 
τούτων͵ κρατήσουσιν ἐκ χρησμῶν διὰ τὸν τάφον αὐτοῦ 5 2 γν 

8) Κολωνῆ ϑεν)] ΤΠΘΥΘ δὺ6 ὕθγθο αἰ ουθηῦ ἔουτηβ οὗ {Π15 δάνοϑυθ, 
«Κολωνόϑεν, Κολώνηϑεν, Κολωνῆϑεν. ΤΠ Πγδὺ 15 ἐουπᾶ ἱπ ΑἸΑ., 
{πὸ βΒθοομῃᾶ ἴῃ 1,8. δηα ΤΌΓΣΠΘΌ. 2 πὸ ὑπϊγτὰ ἴῃ Ῥϑυ. Β. θᾶ Βυιπο κ᾿ 5 
εἅ. Κολώνηϑεν διὰ Κολωνῆϑεν β6 61 ἴο γἹοΪαίθ {Π|6 στ1165 οὗ δπδ- 
ΙΟΘῪ, Βα τι886 Πἃδ Ῥιθνδι!ϑά. Ἐπί ἶτιβ Ρ. 851, 10: ὃ δὲ ἐκεῖ- 
ἅεν δημότης, ὁποῖος καὶ αὐτός, κολώνηϑεν ἐλέγετο φῦναι, οὐ 
κολωνόδϑεν, ὡς ὅμοιον ὃν κολωνὸν᾽ καὶ κολώνην εἰπεῖν, καὶ ἐκ 
κολωνοῦ καὶ κολώνηϑεν. Απ Αὐθῖο ᾿πδογιρίϊοη ἴῃ ΟἸμδπα]6 τ᾽ 5 Τρΐῃ. 
Ρ. 70. ΖΩΠΥΡΑ ΦΗΜΗΤΡΙΟῪ ΦΥΛΑΣΙΟῪ ΘΥΓΑΤῊΡ 
ΜΗΝΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΩΝΗΘῈΝ ΓΎΝΗ. Ῥιμη]Ὲοβίγαίιβ ὁ Κο- 
λωνῆϑεν 15 τηρηὐϊοποα Ὀγ Ποιμοβϑύμθηθβ ἴῃ ΜΙΑ. ὅ8δ, 9. ἃπα 4150 
ὈΥ ὑπ ϑαΐμπου οὗ {π6 ογδίϊομ ἴῃ Νθδθύϑιη Ρ. 182. ὃ. Βυμδι.. 

Ἐ3) διὰ τὸν τάφον αὐτοῦ] διὰ τὸν αὑτοῦ τάφον, Βταποκ. 

'γνῶναι. Οἠ ὙΠΪΘΝ ραδδαρο 1 Πὰν6 
Θηππιθγαΐθα {πΠ6 ΟΡΙ ΠΟ η8 οὗ {Ππθ 
Ἰθαγηθα γοβρϑούϊηρ' {ῃ15 ὑγδαϊοι. 
Τ 1 ΠΟῪ ΟἿΪΥ δὐὐθιηρύϊηρ' ἴο ΒΗΘ, 
Ἀγ ὑπ686 ὑθδπηοηϊθβ οὗ ἀποιϊθηΐ δῖ- 
που, ὑπαῦ ὑπ φαΐπον οὗ ὑπὶ5 δΥρὶι- 
τηϑθηῦ Πδ5 ΥἹργ δὐαύθα {Π15 Ρ]ῺΥ 
ἴο 6 ὑπὸ ὑουῦῖς οἵ ϑορῃοοῖθα ἴῃ 
οΙΪά ἀρ. Αὐ νιδὺ γϑᾶῦ οὗ Πῖ5 1188 
Π6 πύύούθ Ὁ, γγ πον πού, ΔἸ Ποτιρ ἢ 
ὑπ θαυ πα οὗ οτιν ἐἶτη 6, ὑπο 6 ΟΡ - 
ἴΟη5 1 Πᾶγο Ῥτοιρηῦ ἔογνγεγα οἡ 
π6 ὑπῖγὰ ἀγρατηθηῦ, παν ὙΔΥΪΟΤΒΙΥ 
δ οταρίοα ἴο δοπ͵θούαγο. 

3) χαριξόμενος οὐ μόνον τῇ 
πατρίδι οὐς.] 5680]. οι 467: πολ- 
λαχοῦ δὲ οἵ τραγικοὶ χαρίζονται 
ταῖς πατρίσιν ἔνια. ΟΥ̓. 4150 ὅς“ Πο0]. 
οη. ΑἹ. 202. ΕἸ. 707. 781. 

8) διὰ τὸν τάφον. αὐτοῦ] 
Τ γβιιη δ ἢ πα9 ὑπμθ6 ΑἸΘχϑηαγίϑη 
(φοοογαϊηρ ἴο {πΠ6 ὅ6 0]. οῃ νυ. 91.) 
ἴῃ π6 180} ῬοΟΚ οὗ πῖ5 Τρ δῖοδ 
γοϊαΐθα ὑπῶῦ Οραϊρυβ νγὰβ Ρατὶοθα 
ποὺ αὖ ΟΟ]ομαβ, Ραὺ ἴῃ {Ππ6 ἔθιηρ]θ 
οἵ δύ δὖ Εΐθοι ἴῃ Βοροίϊα. ΤῈΘ 
ὙγοΥβ οὐ {πΠ6 ομο] δῦ ΔΥΘ 85 ἔ0]- 
Ιονγβ: Εἰσί γε οἵ φασι τὸ μνῆμα 
τοῦ Οἰδίποδος ἐν ἱερῷ Δήμητρος 
εἶναι ἐν ᾿Ετεωνῷ, μεταγαγόντων 
αὐτὸν ἐκ Κεοῦ «τινος ἀσήμου χω- 
ρέου, καϑάπερ ἱστορεῖν φησιν ᾿4ρί- 

ξηλον “Δυσίμα ος ὃ ᾿Δλεξανδρεὺς 
ν ἴγ τῶν Θηβαϊκῶν, γράφων οὔ- 

τως" Οἰδίπου δὲ τελευτήσαν-᾽ 
τος, καὶ τῶν φέλων ἐνθΘήβαις 
ϑάπτειν αὐτὸν διανοουμέ- 
νῶν, ἐκώλυον οἵ Θηβαῖοι διὰ 
τὰς προγεγενημένας συμφο- 
ράς, ὠς ντος ἀσεβοῦς. Οἱ δὲ 
κομέσαντες αὐτὸν εἴς τινα 
τόπον τῆς Βοιωτίας καλού- 
μενον Κεὸν ἔϑαψαν αὐτόν. 
Γινομένων δὲ τοῖς ἐν τῇ κώ- 
μῃ κατοικοῦσιν ἀτυχημάτων 
τινῶν, οἰηϑέντες αἰτίαν εἷ- 
ναι τὴν Οἰδίπου ταφήν, ἐκέ- 
λευον τοὺς φίλους ἀναιρεῖν 
αὐτὸν ἐκ τῆς χώρας. Οἱ δὲ 
ἀπορούμενοι τοῖς συμβαί- 
νουσιν, ἀνελόντες ἐκόμισαν 
εἰς Ἐτεωνόν. Βουλόμενοι δὲ 
λάϑρᾳ τὴν ταφὴν ποιήσα- 
σϑανι καταϑάπτουσι νυκτὸς 
ἐν ἱερῷ Δήμητρος, ἀγνοη σαν- 
τες τὸν τόπον. Καταφαν οὕς 
δὲ γενομένου, πέμψαντες οἵ 
τὸν Ἐτεωνὸν κατοικοῦντες 
τὸν ϑεὸν ἐπηρώτων, τί ποιῶ- 
σιν. Ὁ δὲ ϑεὸς εἶπεν μὴ κι- 
νεῖν τὸν ἱκέτην τῆής ϑεοῦ. 
“Διόπερ αὐτοῦ τέϑαπται. Τὸ 
δὲ ἱερὸν Οἰδιπόδειον κλη- 
δῆναι. οι ου Π|δα. Χ ΧΠΙ͂Ι, 619 



θ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

Ἡ σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν τῇ ̓ Ἵττικῇ ἐν τῷ 
ἱππείῳ, πρὸς τῷ ναῷ τῶν Σεμνῶν. ὃ δὲ Χορὸς συνέστηκεν 
ἐξ᾽ ᾿Αϑηναίων ἀνδρῶν ἢ), προλογέξοι Οἰδίπους. 

γο]δῦθβ ὑπαῦ Οϑαϊριι νγὰβ Ρυγθα οὐ 
ΤΠΟΡο5: ὃς ποτε Θήβαςδ᾽ ἦλϑε 
δεδουπότος Οἰδιπόδαο ἐς τάφον᾽ 
ἔνϑα δὲ πάντας ἐνίκα Καδμείωνας. 
Ραυβδηΐδβ Ι, ο. 238, 8. 7: ἔστι δὲ 
καὶ ἐντὸς τοῦ ὑπεριβόλου (νι μίῃ ἐπ 
ΘΠΟΙΟΒΆΓΘ οὗ [Π|6 ΑΥ̓ΘΟΡΔΡΊΙΒ) μνῆμα 
Οἰδίποδος, πολυπραγμονῶν δὲ εὕ- 
ρεσκον (Κ΄ 16} 6115. ΘΟ, οὕ ΠΥ 65 οὐχ 
εὕρισκον) τὰ ὀστᾶ ἐκ Θηβῶν κο- 
μισϑέντα᾽ τὰ γὰρ ἐς τὸν ἁδάνατον 
Σοφοκλεῖ πεποιημένα τὸν Οἰδίπο- 
δὸς Ὅμηρος οὐκ εἴα μὲ δόξαι πι- 
στά, ὃς ἔφη Μηκιστέα, ,τελευτή- 
σαντος Οἰδίποδος, ἐπιτάφιον ἐλ- 
ϑόντα ἐς Θήβας ἀγωνίσασϑαι. Βαΐ 

ΞΟΡΠΟΟΙοΒ5 αϑδουΐβ ὑποῦ Ππ6 ΤΉ ΘΡ ἢ 
δῦ Ιϑεϑῦ εὐροιηρίοα ἴο οδύδϊπ {86 
Ῥοᾶγ οἵ Οφᾶϊριβ, τι ὉΠ 5 ̓ηὐθη- 
[ἴοπ, 88 ὕΠ6 ροοῖ ΒΒ Υ5 ἴῃ Υ5. 899 86. 
ὥς σ᾽ ἄγχι γῆς στήσωσι Καδμείας, 
ὅπως κρατῶσι μέν σου, γῆς δὲ μὴ 
᾿μβαίνῃς ὅρων, πᾶ ἔαγίον αββουῖβ 
ὑπῶῦ ὉΠ15 νγᾶϑ Ὺ ὑπ6 δάγνϊοθ οἵ 8ῃ 
ΟΥ̓́ΔΟΙΟ. Ἐπασρ1465 α]8ὸ ῬΏΊοϑη. 1697 
--1101. αϑϑουῖβ ὑπῶῦ 1ὑ γγϑ8 ἀοβϑυϊηϑᾶ 
ὑπ Οράϊρυβ 5μου]ὰ αϊθ αὖ Οοἱο- 
Ὧϊι5 ΘαΠΘΒΥΥΙΒ. 

ξ Αϑηναίων ἀνδρῶν) 
Τμδῦ {πὸ ΟΠἸοΥ5. οομδίδίβ οἵ πη ἢ 
οὗ ΟΟ]ομι5. 15. ΟἸΘΥν δαίθα θ. {Ππ6 
Ῥοθϑὺ Βιπη50] νβ. {7 .--ϑ80. 

δ ὁ πει ὡναννοι “Δ νὰ. κω 
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ΣΑΛΟΥΣΤΊΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ἢ. 

7ὰ πραχϑέντα περὶ τὸν Οἰδίποδα ἴσμεν ἅπαντα τὰ ἐν 
ἑῷ ἑτέρῳ ΟΙ41Π0411. πεπήρωται γάρ, καὶ ἀφῖκται εἰς τὴν 
᾿Δττικὴν ὁδηγούμενος ἐκ μιᾶς τῶν ϑυγατέρων, ᾿Δντιγόνης. 
καὶ ἔστιν ἐν τῷ Ὁ) τεμένει τῶν Σεμνῶν ἜΣ), ὃ ἔστιν ἐν 
τῷ καλουμένῳ Ἱππίῳ Κολωνῷ, οὕτω κληϑέντι, ἐπεὶ καὶ 

᾿ Ποσειδῶνός ἐστιν ἱερὸν Ἱππίου καὶ Προμηϑέως. καὶ αὐτοῦ 
οὗ ὀρεωκόμοι ἵστανται᾽ ἔστι γὰρ αὐτῷ πυϑόχρηστον ἐνταῦϑα 
δεῖν αὐτὸν ταφῆς τυχεῖν᾽ οὗ μή ἐστιν ἑτέρῳ βεβήλῳ τόπος, 
αὐτόϑι κάϑηται᾽ καὶ κατὰ μικρὸν αὐτῷ τὰ τῆς ὑποϑέσεως 
προέρχεται. ὁρᾷ γάρ τις αὐτὸν τῶν ἐντεῦϑεν, καὶ πορεύεται 
ἀγγελῶν. ὅτι τις ἄρα τῷ χωρίῳ τούτῳ Τ) πφοςκάϑηται. καὶ 
ἔρχονται οἷ ἐν τῷ τόπῳ ἐν Χοροῦ σχήματι μαϑησόμενοι τὰ 
πάντα Ὁ). πρῶτος οὖν ἐστι καταλύων τὴν ὁδοιπορίαν καὶ 
τῇ ϑυγατρὶ διαλεγόμενος. ἄφατος δέ ἐστι καϑόλου ἡ οἶκο- 
νομία ἐν τῷ δράματι, ὡς οὐδενὶ ἄλλῳ {7} σχεδόν. 

Ἔ Σ44. ΠΥΘ.] 1,Ὁ. Σαλουστέου. Ῥὰγ Β. Ἄλλως: σαλουστίου πυϑα- 
γορείου. ΒΥ π οΚ Ἄλλη ὑπόϑεσις. ΒΟ 6 ΟΌΒοῖνοβ: “ΤῊ6 Δαΐπον 
οὗ Ὁπ6 Ἐπηροάοοίθο βθϑὴβ ἴο 6 πὸ Κ'διαδῦ Πού τηϑϑηδ, ΟἿ 
ὙΠΟ ὑπ Τϑϑαάθυ τη ΘΟΉΒα]ύ ὑπ6 Οοτῆτη. οὐ Οἴοοτο ἘΡ. δᾶ Ω. 
ἔν. 11, 11.; Τ[ῸΥ ψ͵ὸ τηὰπδὺ ποῦ ΒΌΡΡΟΒΘ Πἰπὶ ἤο ἢᾶνγθ β6θὴ ὑπ6 Ρ]8- 
οηΐο ῬΒΣΙΟΒΟΡΟΣ οὗ {μπῶῦ ἤϑπιθ, ψπὸὺ ἰγϑᾶ ἃροιῦ 808 γϑϑὺβ 
έίου {η6 Βιίγη οἵ ΟΠ γιϑυ.᾽ 

ἘΝῚ χαὶ ἔστιν ἐν τῷ] Ἡδτπι ἃ πη οὐἶίβ ἔστιν. 
ἘΠΕῚ γῶν Σεμνῶν}] 1 Βᾶνϑ οπιοᾶ ᾿Ερινύων, ὙΠΟ 15 δα ἀρ ἴπ {Ππ6 

ΜΗ͂Κ. αὐξου 0π15 πογᾶ. 
2) τούτῳ] Οὐ ρα ΡΥ Βύαπ 6. 

17) τὰ πρμων μ8 ΒΥγάπΟΚ πὶ Ῥαγ. Β. τὰ δέοντα. 
{7}) ὡς οὐδενὶ ἄλλῳ] Βεάποκ πῖ Ραγ. Β. ὡς οὐδὲν ἄλλο. 
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Α. ΛΔ ῳῷ. ΣΌὮ. 

Τὸν ἐπὶ Κολωνῷ Οἰδίποδα ἐπὶ τετελευτηκότι τῷ πάππῳ 
»Ὕ » , 3 Ἃ ᾽ 

Σοφοκλῆς ἢ) ὁ ὑϊδοῦς ἐδίδαξεν, υἱὸς ὧν ᾿Ζρίστωνος. ἐπὶ ἄρ- 
χοντος Μίκωνος “ἦ). 

φασιν οἱ πλείους τὸν Σοφοκλέα τελευτῆσαι. 

[Ὰ 
ὃς τέταρτος ἀπὸ Καλλίου. ἐφ᾽ οὗ 

σαφὲς δὲ τοῦτ᾽ 
ἐστὶν ἐξ ὧν ὁ μὲν ᾿Δριστοφάνης ἐν τοῖς Βατράχοις ἐπὶ Καλ- 

τ 

Ἐ5) 

ἌΛΛΏΩ ΣῚ Ὑπὸ [ο]]ονίηρ αὐριπηθηΐδ να ἢγβὺ ΡΠ ΒΠοα ὈΥ 
Εἰ. ΤΉΙΘΥΒΟ.. ἴῃ Αοίῦ. ῬΒΙΟΙορο. Μοηϑοο. Τ᾽. 1, νη. 822 --- 826. 
ΓΠΊΘΥΒΟ. 85 τηϑᾶθ τιὸθ οὗ ἃ ΘΟΡΥ ἴπ ᾧπ6 Πϑηανυῖηρ οὗ Ῥ. 
γοίζουϊ, θα ψούθοΟΥΙ Πἰτηβο 1 ΠὰΒ., ὉΏ]655 1 δὴ τύ κθη, τη 8 
τιι56 οὗ ἴπ6 Τιϑατγοηῦ. ΜΚ. ἔγτοτὴ 10 Σ πᾶνθ ἃρδῖη ὑγϑηβου θα 
10. ΕΠ ΜΒῚ,. 
Μίκωνος] Μϑ5. μήκωνος. ΜῈικίων ἴῃ ῬΙοᾶον. 51ο. ΧΙΥ, 17. δὰ 
ΟἸγηρ. ΧΟΙ͂Ν, 8. Βυῦ {πὸ Ανπηᾶθ] πη γΌ]0 ΥΙΘΉΟΥ σῖνοβ Π7|- 
ΚΩ͂ΝΟΣ. ΑὐἸΒΕΟρΠΔΠΟΒ 5.019: τὰς δ᾽ ̓ “μάζονας σκόπει, ἃς ΜΜ1(- 
κων ἔγραψ᾽ ἐφ᾽ ἵππων μαχομένας τοῖς ἀνδράσιν. Οπαίδβ, {Ππ|6 
500 οὗ Μίοομ, οὗ Αδρίηδ, 185. οὔδθη τηθηϑοηθᾶ ὈΥῪ Ῥαιβδηΐαϑ. 
ὙΙΡΡῚ] 68115. οη6 οὗ 15 Βῃθρμογαβ ΜΊοο ἴῃ Ε)0]. Π|, 10. ΜΙ], 80. 
ἘΣ, ΜΒ,. 

) Σοφοκλῆς ὃ ὑϊδοῦς - 
ἐπὶ ἄρχοντος Μίκωνος] ἱ. 6. 
ΟἸγρ. ΧΟΙΨΝ, 8. 1 σδῃαϊαϊν οοη- 
ἔθϑϑ ὑπ} 1 δ πηδοαπεῖηύθα τὰ 
{Π 6 γθϑ 8018 ΤΟΥ Υ ΒΙΟῊ. 811 {πΠ6 16 ΘῈ - 
δα τηθ Ὑπὸ Πᾶνα ἰγοαύθα οα {πὸ 
ΘΠΤΟΠΟΙΟΡῪ οἵ ὑΠ15 Ρ]ᾶγ, ῶνο, ταῦ ἢ 
ὑπ οχοθρύϊοῃ οὗ ΓΒΤΘΥΒ ΟΝ ἴῃ οί, 
ῬΒΙΟΙορο. Μομπδϑοο. Τ᾿ 1, Ἐδ50.1Π, 
Ρ. 828. Ἐ]ΠΒ]ΘῪΥ (οη γν. 068. 6. 
Βγ.) διὰ ΟἹ. Εὶ. Ἡθυσίϑημ, θη 16 
ἴο ἀοίγεοῦ ἔγοτηα π6 φαΐπουῖν οἵ 
π6 τΥιῦθυ οὗ {Π15 δυστιηθηῦ, ἡ 10 ἢ 
ΒΘΘΙΒ ἴο 6 οὗ π αἰχηοϑῦ Προ ̓- 
ἰδηοθ. ΤΟΥ͂Θ 15 ποῦ ΠΟΥΤΘΥΘΥ ΔῺΥ 
οοοδβίοι ἴο γϑίαϊο ὕπ ορίῃΐοηβ οὗ 
{π6586 ΒΟΠΟ]ΔΥΒ, Ὀοΐοτα ὕΠ6Ὺ 588]] 
πᾶν Ὁ πουρῦ πο σἵγνθ ΒΟΙη6 ΓΘ Θ 850} 
ῸΥ ὑποῖνῦ βοθρύϊοιβιη οἡ ὑπ 580- 
1θοο. Νον ΒοΟΘΟΚΙ βοῖηθ {ΠῚ6 
ΒΙη 06. ΘΧΡΙΘΒΘΒΘα {π6 ορίῃϊοη {πὸ 
ὑπ15 ὑγαρθαν νγὰβ Ραῦ οὐ ὕΠπ6 βἴδρο 
᾿πητη ΘΙ ὔθ!γ αἴξου ΟἸνΡ ΧΧΧΙΧ, 
4. ἴῃ ἷἰ5 ὑγθαῦϊβθ οἡ ὑπὸ Ομ ϑὲ διι- 
ὑποῦ5 οὐ Οτθοὶς ὑγᾶρθαν ὁ. ΧΥ͂, 

Ῥ. 187. ὉΥῪῚ ΠῚ Οἢ ΠΘ 15 ΘαΌ ΠΥ α15- 
Ῥοβρᾶ {ο βὐδῃηᾷᾶ ἴῃ μῖ5 Οθυτήδη 415- 
βου οὐ ὅπθ6 ΔῃΠΡΌΠΘ Ρ. 0. 
νυ 8150 ιϑϑϑηΐβ ἴο Π15 ορίῃ- 
ἴθ ἴῃ ὕνγο ὑὙϑυμϑ18.᾽ ὑγθα 568, 
ΟΠ6 Οἡ οογξϑϊη ρα βϑδρ6 85 ἴῃ {Π6 ὑγδ- 
σραϊδηβ, τϑίθυσϊηρ ὅο ὑΠ6 {ἰπ65 οὗ 
{π6 ΒΘΡΌΡΙΪΙΟ, {π6 οὔπου οὴἡ {Π86 
Βα] 6 οῦ ἃηα ἀαΐθ οὗ {π|5 Ρ]δυ, ἴῃ 
γΥ ΒΊΟΝ Ἰαύου ὑγθαῦϊδθο ὑΠθΥΘ 86, ἴῃ 
ΤῊΥ͂ ΟΡ ΠΟ, ΠΠΗΥ͂ ΟΟΥΤΘΟὗ ΓΘΙΊΘΥ ΚΒ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ 411 Πο868 αἰϊγοο θα ἀρδϊηδὺ 
{Π6 γίϑυυϑ οἵ Πιϑοβιηθηη, Βθ βδῖρ' δα 
ἩφΥΘΏΠ. 

3) ὃ ὃς τέταρτος ἀπὸ Καλλίου] 
ΟΔ11185, ΔΙοχίαβ, Ρυυποάογιβ, Ἐπὶ- 
ΟΠ1α685, Μίοοι. Μίδου γγ88 ὑποῦα- 
ΟΥ̓́Θ ΠΝ ἔγτοη ΟΔ]1185, 1 Οτοο- 
51:15 γγδῶὰϑ ΠΕ ἔγομπι αυροβ ἴῃ Ηο- 
γοᾶού. 1, 18. Βευῦ {πΠ6 οὐποὺ τηρὺ μοῦ 
οὗ οοπιριι δύο 185 [Ὸ]]ονγρα ποί 
ΟἾΪΥ ὈΥ ὕπ0 τποαθυ ὙΓΓΘΥΒ, Βαΐ 
ΒΟΙΠΘΕΩΘΒ 4180 ὈΥ π6 διηοϊρηίΐβ. 
ΕΣ ,ΜΒ1,. 
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λίου Ὅ ἀνάγει τοὺς τραγικοὺς Ἔ) ὑπὲρ γῆς ἢ); ὁ δὲ Φρύ- 
νιχος ἐν Μούσαις. ἃς ϑυχιαιθηκὸ τοῖς Βατράχοις, φησὶν 
οὕτως" 

’ ’ κι Ἁ Γ Ἁ 

μάκαρ Σοφοκλξης. ος πολὺν χρόνον βιοὺς 
ἀπέϑανεν. εὐδαίμων ἀνὴρ καὶ δεξιός. 
πολλὰς ποιήσας καὶ καλὰς τραγῳδίας, 

» ᾽ ͵ 2. οἷς 9ω ς , Ἷ 

καλῶς ἘΕ ΡΑΟΥῊΒ ), οὐδὲν ὑπομείνας κακον. 
ἐπὶ δὲ τῷ λεγομένῳ ἱππίω Κολωνῷ τὸ δρᾶμα κεῖται. ἔστι 

γὰρ καὶ ἕτερος Κολωνὸς ἀγορφαῖορ᾽ γ᾽ πρὸς τῷ Εὐρυσακείῳ » 
πρὸς ᾧ οἵ μισϑαρνοῦντες προεστήκεισαν. ὥςτε“ ἢ) καὶ τὴν 
παροιμίαν ἐπὶ τοῖς καϑυστερίζουσι τῶν καιρῶν διαδὸο- 
ϑήναι" 

Ὄ 
τοὺς στρατηγούς. 

τοὺς τραγικοὺς] Ι Πᾶνα γοβίογθα {Π|5 ἔγοπὶ οοπ͵]θοΐαγα. ΜΆ. 

ἩδΥ Δ μη καλῶς ἘΒ); καλῶς ἐτελ.} ῬΠΙΘΥΒΟΙ καλῶς τ᾽ ἐτελ., 
δ᾽ ἐτελεύτησ᾽. 

ἜΠΗ) ὥς τ] ΤῊΐ5 15. ἀἀἀοα ἔγοιι ΤΠ 1 ΘΥ5 ὁ Π᾽ 5. ΘΟΠ οὔτι. 

8) ἐν τοῖς Βατράχοις ἐπὶ 
Καλλέου] ὅο 1580 ἐπ δαῦπου οὗ 
{πὸ δὺρ. ἠο Ἐτορε: ἐδιδάχϑη ἐπὶ 
Καλλίου τοῦ μὲτ ᾿ἀντιγένη διὰ Φι- 
λωνέδου εἰς Λήναια. Ἠδ 4180 Ἀργ 665 
γοϑρ θοῦ ηρ Π6 Μαβδο οὐ ΠΥ γ  οἢτι5. 
ἘσιΜβι,. ΟἸγαρ. ΧΟΙ͂Ι, 8. 

4) ἀνάγει τοὺς τραγικοὺς 
ὑπὲρ γῆς] γα πυυυϑὺ ἀπαουβίδπα 
ΑΘΡΒΟΠΎ]τι5. ἃ5. ΟμΙοῆν ποὺ. Βαΐ 
Ἐλπασιρ 65 πα ΒΟΡΠΟΟ]65 νυ 6 8150 
ἔπθη ἀθδα. ΟΥ. Ατιϑῦ. ἴδῃ. 67 --- 
8. Βυύῦ {π6 Δυΐπου οὐ ὑπ ἃγρι- 
τηθηῦ τηθϑ 5 ἤο 580 ὑπὰῦ ὅ'ορδμο- 
6165᾽ ἀοούῃ ἀπτνγίπηρ ὑπ 6 8δ.- 
ΠΟΙ ΒΕῖρ οὗ ΟΔ11185 15 Ρ] 8 1η 
ἔγσοιη ὅπ ἔἕδοῦ οὗ Αὐἱδύορβϑ- 
ὯΘΒΥΘΡΥοβοηὐτηρ' Ηΐτη ἃ ἀ6 δα 
γι ΤΠ ασΙρΙ 65 δα Δ ΘΡΟΠΥ- 
ΙὰῈ 5 ἴῃ ὑπ ΒΕ ορβ, ψ ΒΪ1ΟΙ 60- 
Ἰηθαγ νψἂϑβ ὈΥουρΠῦ οαὖ ἈΠΑ͂ΘΥ 
ὑπαῦ ΔΡΟΠΟΙἾ ΒΒ ϑαπιϊηϊδύτα- 
τἴοπ. Ἡθηοθ Ὁ 15. Ρ] απ ὑπὰΐῦ τοὺς 
στρατηγούς οουἹᾶ ποὺ πᾶν Ὀθθῃ 
υγτύθη Ὁ. ὅπ δαΐπου οὐ {π6 ἃγριι- 
τηθηῦ, ΘΙ ΠΟΙ {Ππ6 ΜΆ. βαρρονίβ 
ιὖ, ναὶ τοὺς τραγικαύς, ἃ5 [Πᾶγ6 
τοδίοσθαᾶ. Οἡ [88 φοπποι γοϑά!ηρ' 
ἘΠ]ΙΒ]ΘΥῪ ΟὈδοῦνοθ: “1 15. ποῦ 
ΑΥΙΒΙΟΡΙΘμθ5, θπαὺ ἘπιΡΟ]156, ὙΠῸ 
ΖΔήμοις ἀνάγει τοὺς στρατηγοὺς 

ὑπὲρ γῆς, νῖχ. ΜΠ Δἄ65, Αὐἰδυϊάθβ, 
Οπποπ, Ῥουῖο]ο5. ὅθθ οὐ Μαά. 
8389 544. Ρ. 146. ἈΘΒΟΒΣ]ὰΒ ἀναγε- 
ται ἴῃ {πὸ ΕὟορβ.᾽ Βιυύῦ {π6586 τϑ- 
ΠῊ 8} 5 ἃΥΘ πὰρ Ροδβίΐθ. 

ἅ) ἔστι γὰρ καὶ ἕτερος Κο- 
λωνὸς ἀγοραῖος] Το ΟΟ]οΩΐ 
ΔΥΘ 8150 τπηθηϑοηθᾷ, νἱζ. ὃ ἃ οραῖος, 
ἔογθηδῖβθ, δηά ὁ τῶν ἱππέων, 
δαποδίνῖβ, Ὀγ ἩΗἩδνροούδύϊοη 
ἴῃ ν. Κολωνίτας ν. 219 [ρ. 107 οἅ. 
1,1Ρ5.], ΡΟΙΠΌΧΥΙΙ, 182. δπᾷ δ πὶ- 
ἃ ἃ 5 [ὅ6}01. οα Ἐππαν. ῬΈοδη, 1101. ]. 
Ρδῖ58ῃη. 1, 80, 4. τηϑῖκοβ ΟΟ]Ο 5 
Θδαποδῦνβ Δα ]οϊηΐηρ' πΠ6 Αοδαθηηϊδ, 
{π6 Το} οἵ ΡΙαΐο, πα ἴΠπθ ΤΟΎΤΟΥ 
οὗ ΤΊΤΟΝ: κατὰ ἐοῦξο τῆς χώρας 
φαίνεται πύργος Τίμωνος ---. δεί- 
μνυται δὲ καὶ χῶρος καλούμενος 
Κολωνὸς ἵππιος ; ἔνϑα τῆς ΄4ττι- 
κῆς πρῶτον ἐλϑεῖν λέγουσιν Οἰδί- 
ποδα. ἃ5 8150 Οἴοϑυο ἀθ ΕἾπ.ΌΥ͂, 
1. ΒΕΙΒ. 

6) πρὸς τῷ ἙΕὐρυσακείῳ] 
ΝΘ δ {πὸ βῃσίηθ οἵ Επιγυβϑοθβ, ὍΠ6 
501) οὗ Α͵]ὰχ ΤΙ ΔΙ  ΟΪτι5. Ρααβ δη. 
Ι͵, 8ὅ, ὥ: διαμένουσι δὲ καὶ ἐς τό- 
δὲ τῷ Αἴαντι παρὰ ᾿4ϑηναίοις τι- 
μαὶ αὐτῷ τε μαὶ τῷ Ἐὐρυσάκει" 
καὶ γὰρ Εὐρυσάκους βωμός ἐστιν 
ἐν ᾿Αϑήναις. ΒΟΤΗΕ. 
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ὄψ᾽ ἦλϑες, ἀλλ᾽ ἐς τὸν Κολωνὸν ἵξσο. 
μνημονεύει τῶν δυεῖν Κολωνῶν Φερεχράτης “) ἐν Πετάλῃ 
διὰ τούτων᾽ 

΄ ἰκ Ὦ» 93 Ν ο᾽ οὗτος, πόϑεν ἥκεις Ὦ); --- ἐς Κολωνὸν ἱέμην, 
οὐ τὸν ἀγοραῖον, ἀλλὰ τὸν τῶν ἱππέων. 

5) ΕΎΟΙΏ Ἡδιροογδίϊοη 5. Υ. Κολωνίτας 1 πᾶνε νυυϊέθη ἥκεις 
δια ἱέμην, ἈΙΠΟῸΡΉ ἔον {π6 1ΔΌΡΘΥ γον νγθ Βᾶνθ ἴῃ Ἠδυροονᾶ- 
ἰἴοπ ἦ μήν, ἰἱπδίοδα οὗ {π6 ΘΟΙΠΠΏΟΏ τϑδᾶϊηρβ ἦλθες δᾶ ὠχόμην. 

(ϑν Φερεκράτη 9] ῬΡΙοίομπίαθ ἴῃ τῖψος, Κράτης, Φερεκράτης, Φρύ- 
μἷβ8. ἐγθϑίϊβα περὶ κομῳδίέας, {ππ86 νιχος, Εὔπολις, ᾿'Δριστοφάνης. 8668 
Θμππηθυϑίθβ [Π6 ομϊοϑῦ ροϑὺβ οὔ ὑπαῦ ΑὙ ἸΒΌΟΡ ἢ. Βεοκ. γο]. ΤΥ. ργοΐ. 
βίγ!ο: τούτων δέ εἰσιν ἀξιολογώ: ν. 38 564. πᾶ Ε115]. οα Αομδίπ. 
τατοι Ἐπίχαρμος, Μάγνης, Κρα- 10. ΙΡΕΜ. 

ΑΥ̓ΟΥ {π686 δυριηθηΐβ 1 ἤδγθ ὑποαρηῦ δύ ἕο γα. Θορ δύ θυ ο 

ἔγγο Βθ]θοίβ, ΒΟ 1 οου]Ἱα ΠΘΙΠΟΥ ΘΟΠΥΘΏΪΘΗΟΙΥ Πϑπα]Θ Ὑ118ὲ 

δηρσορθᾷ ἴῃ {πΠ6 Θχρ  ϑηδύϊοι. οὗ [Π6 ΡΙᾺν 1861, ΠΟΥ Ρ8855 οὐϑὺ τινπουῦῦ 

ποίϊοθ, βίθοθ {πὸ Κπον]θᾶρα οὐ ῬούΝ 15 δϑϑϑῃῦὶ ἴο ὑπ ππαἀουβίθπαϊηρ' 

οὔ {πὸ ῥΙδυ, 1 τθϑῃ {π6 16 οἵ Οοαϊρυβ δὐίου πὸ Ἰοβ5 οὗ Π15 βἰρϑῦ 

ἪΡ ἴο ὑπ ὑϊηθ οὗ ΗΪβ5 6χῖ]θ, δϑηᾶ {πΠ6 βόθῆθ οὗ ὕπ 86. 

δ ἐνο ἰν αι σις -ἰ οὐδ. ὦ. ὦ. 



ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩΙι. 11 

ΟΝ ΤῊΝ 1ΠΕἘῈ: ΟΕ ΟΕΌΙΡῸΣ ΕΈΟΜ ΤῊΝ ΤΙΜῈ ΟἿ 
ΗΙΝ ΒΕΠΕ-ΤΝΒῚ ΠΟΤΕ ΒΙΙΝΌΝΕΝΝ Ρ ΤῸ 

ΤΗΑΛΑΊΤ' ΟἿ ἨΙΒ ἘΧΠΙΕ. 

Βίποο ὑπ “Οδαϊριια Ηοχ᾽ ἡ οὗ ΒΟΡΠΟΟΙΟῸ5 σανθ δὲ ϑοοοπηΐ οὗ {πΠ6 

ὙΠ016 116 οὗ Οραΐριιβ ἔχοιμι 108. ΘΟΙΠΠΘ ΠΟΘ θηῦ Πρ ἴο ὑπ6 ἐΐηη6 οὗ Πῖ5 

ἀορυϊνοθοη οὗ βρη ὈΥ Π15 οὐ πϑηᾶβ, [Ὁ 15 πού βύγϑηρθ ὑποῦ ΒοΙὴ6 

οὗ ὑπθ ᾿ϑϑύημθα 5ῃοια πᾶν οχρϑοίθα ὑπῶῦ {π6 τοϑῦ οὔ ὑπὸ 11ἴ6 οὗ 

{πΠ15 Κίηρ' ποιὰ θ6 ἀδβοῦθοα ἴῃ {Π6 β8ηῚ6 ΠΙΔΉΠΘΙ 1 {Π15 ΡΗΪδνυ. 

ΒΘ, ὑπουθουθ, β01η6 ΟΥ165 πδα οΡϑθυνϑα ὑπϑὺ [Π6 ρμοοὺ πδα ἔδ: θα 

ἐο ἄο {πῖ5, ἐμᾷ πᾶ ρδβϑϑϑαᾶ οὐϑὺ ἴῃ 51]|6η66 ουϑηΐαε οοπηθοίθα τὶ 

ὑπὸ ἰδύουυ οἵ Οϑαϊριβ συβῖο μα Ῥθθὴ ἀοίθ!]θα ὈΥ ΟΥΠΘΥ ἩΥΙΘΥΒ, 

ΠΟΥ βαβροοίθα οἰΐπονῦ ὑπῶῦ βορῃοοϊοΒ μϑα οὔθ α σα ΟἸΤΟυτηβύϑ 6685 

ἴῃ Πἷβ. ΠΟΙΟ 5 Π|6 ἃ5 βΒθϑιηθα Ὁπδι 016 οἰΐποὺ ἴο 0π6 ῬΥΟΡΘΌΙ ΠΥ ΟΥ̓ 

αἱρηϊγ οὗ {πΠ6 ρῥΙοῦ), οὐ δᾶ ἀθνοίθα βοῖὴθ ρδυοι]8 } Ρ]ΔΥ, οσοαυΐ- 

Υἶηρ' θούνγθοῃ Π6 ὕνγο ὑγδρθαϊθβ ΠΟῪ ΡΥΘβουγοα, ἴο {πΠ6 πϑυγδύϊοῃ οἵ 

516. δυθηΐβ δ5 πδᾶ ὈΘΓΆ]]6η Οδάϊριιβ οἰὔπου ἀσγῖηρ ἢἷ5. ἀδύθηϊίοη αὖ, 

ΟΥ̓ 5 ΒΦΠΙΒηθηῦ ἔγοιη ΤΉΘΡ65 5. ΤΠ ᾿πρΙ ΟΡ ΔΌΙ ΠΥ οὗ {πΠ6 Ἰδαίου 

ΟΡ ΠΙοη 0111] 6 561 - αντάθηΐ ἔγομι [Π6 ΘΙ ΔΥΪΓ5 1 58.}1 ΒΠΟΥΥ τη Κα. 

ΝΟΥ δ 1 ψΠΠῚΠπρ ἴο ΘοΚηο] αρο πϑῦὺ ΘΟΡΠΟΟΙΘΒ. ΡΌΤΡΟΒΘΙΥ οἵ δ ην 

ὑμπίηρ' οἵ πηρογΐϑηοθ ἴῃ π 116 οὗ 8 ἤθῦῸ Ὁπιηθηθοποα, θθοϑαβθ 

ἢ6 οοηϑίογοα 1Ὁ πηδιυϊοα ἰο {πΠ6 αϊρηϊγ οὗ ἰγαροᾶγ; θαῦ ΠΘ Β6ΘΙ1Ὲ5 

ἴο αγθ ῥΡδββθα ΟΥ̓ΘΥ β80ΠῚ6 {ΥἹΠΊῚΏρ' ῬΘΥ ΙΘΌΪΔΥΒ ἃ5. ΠΠΉΘΟΘΒΒΘΥῪ, δπᾶ 

ἴο αν οπμδηροα {π6 δοοουπῦ οὐ οὔπουβ, ἴῃ οὐδ ὅο 5Π6}7 ΠΙ5 ΟὟ 

ΔΙΊ 016. 56 η86 οἵ ὑγτι6 οἱθρδηοθ ἰπ ΦΟΘοΟΙΙ]οδύϊηρ' ΠΪ5. ΒΌΟΥΥ ἴο ὑΠ6 

τη] ϑὺυ οὗ ὑγαροαγ. 

Τὴ {π6 ἢτγβϑύὺ ρῖϑοθ πῃ, 8016 πᾶνθ ΘΟΙΡ] δἰ ηθα ὑπᾶΐῤ πὸ πηϑηύΐοη 

15. τηϑθ οὗ ἴπΠ6 ϑΉΒΥΟΙ οἴγϑη ὈΥ πῃ6 οΥ̓́ΔΟΙ6 ἴο (Ὑθοῆ, ψῃο, ΜΠΘΗ 

ΘΔΥΠΘΒΌΥ Ὀοϑοιρῦ ὈγῪ Οράϊρυβ ἴο τϑιίηονθ ΐπη ἔγοιη ΤΠΘΡ65. (866 

Οεα. Ἐ. 1432 ---1444. 1517 .---1621.) οἴου ἷθ ὈΠΠδπθ55, τοΐαβϑα ἰὸ 

ὅο 80 ὉΠῚΠ] π6 πᾶ Ἰϑαγῃὴῦ π6 ψ1}} οὗ ΑΡοΟ]]ο. Βαΐ ἴῃ ΤΥ ορίῃΐοῃ, 

ΒΊΟΝ ἃ ἸΏ6Υ6 Ῥοδϑὺ οἵ ΟΥ̓ΘΟΠ 5 ΒΥ ΠΟ Ιηθ8 8 Τϑαπγθα ἴο θ6 γοἔοιγθα 

1) ΤΠῖΒ 15. 6Π6 ορίηΐοπ οὗ Φδοοόοθϑ. ὅθ πὶβ Θαδοβῦ. ΞοΡΒοοΙ. 
Ο].1, ν. 84. 

2) ΤΠῚ5. 15. ὑπ6 οοπ͵]θοίατο οὗ Ποράθυϊθῖη οα Ορᾶ. Ο. 861. βΒαδο 
64. Ρ. 816. 



19 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ἴο ἴῃ ὑπὶ5 Ρ18ν, δίποθ {π6 ροθὺ βθϑιηὴβ ἴο ἤδϑνϑ 5814 ααϊΐθ ΘΟ Ρ ΟἹ 

ἴπ6 βιθήθοῦ νβ. 481 --- 441. 591. Τθὅ --- 771. εϑϑουύηρ {πῶῤ Οοᾶϊριβ 

γγῶ5. ποὺ δχρϑι]θᾶ ἢμἰβ ὁουηδΥ ὙὙΠ6ὴ ΠΘ Πϊη561 τὺῖδῃθᾶ, μὰ νγ88 

ἀοίαϊηθα ἴῃ βρὶύθ οὗ Π1Ὶ5. ΟὟ 565. ΒῪ ὑπ} ὑγδαϊίοη {π6 ροθῦ Π85 

τη δ δ ρ 64 ἴο τη8κ6 1 ονιαθῃῦ {Πδῦ, “Πού ο ὕΠΘΥΘ ὙΘΑΠΠΥ τγδὲ ΘΏΥ 

ΟΥ̓́ΔΟΙΘ ΟΥ ποῦ, Οδαϊριιβ νγϑϑ ΠΗ] ΒΟΥ ἐγοαύθα ῬγῪ Ογθοι, Ῥϑοδαϑα, 1 

ΑΡΟΙ]Ο πδα ογάρθυθα ΠῚ ϑηϊβιηθηῦ, Ὁ οπρηῦ ἴο πᾶγθ Ῥθθη ἱπηπη6- ᾿ 

αἰαΐθ, 1ἢ πού, πθ νγὰβ ποὺ ἰο 6 Ῥϑδῃῖβδηρα δ᾽ 411. Τὸ οιἹα παν θΘθ ἢ 

ΘαΆΦΙΠΥ τι561655 [0 τηθη 0) 8 ΟΥ̓ΔΟ]6 οὗ 5.0} ἃ ἀθβουιρύϊοη ἃ 5 ἴ0 

Ιορᾶνϑ τὖὸ ἀοιθύα] συ πϑύμου Ορϑαϊριβ γα ἤο 6 ὄχρϑὶ!ϑᾶ, οὐ βυβουθᾶ 

ἴο Τϑιηϑίη δῦ ποθ. Τύ 158, ΠοΟΥΘΥΘΥ, ρ]δῖη ἔγοη ὑπ ὙὙΠ016 5ΓΟΥ͂Υ, 

{πᾶῦ ΘΟΡΠΟΟΙΘΒ ΠΘΥΘΥ ΒαΡΡοΒϑα ὑπδὺ ΘΠΥ ΟΥ̓ΘΟΙΘ. νγᾶβ σίνϑθῃη, ΒΥ ΜΌΝ 

{π6 Ῥϑηϊδῃπηθεὺ οἵ Οραϊριβ νγδβ Θη]οϊ "θα οὰ ΟΥ̓ ἃ5 ἃ Δαΐγ. ΕῸΥ 

ἴῃ {π6 ἢγϑῦ ρῖδοθ, στ πθη Οϑαϊρτιβ ΤΏΔΙΚ65. τηθηὐίοι οἵ Πὶβ οχῖϊθ, Π6 

ΒΡΘΔΚΒ5 οὗ ΠΙΠ561 8.5. δὴ πη} πΥϑα τηδη (οἴ. 421 -- 441.), Πα ΘΟΙΏΡ] 15 

οἵ 15. θα ἰβιηθηῦ ὃ5. νἱο]θηῦ δ ηα ᾿η]πδῦ; μΠ6 πὴ δἰβϑουΐβ ὑποὺ 15 

ΒΟΩ5 πᾷ {π6 ρουγοῦ ἴο ργθυθηΐ μῖβ ὈΔΗΙΒμτηθηΐ ἔΡΟΠῚ ΤΠΘΡ65, 1 {ΠΥ 

μα Ροββθβϑθα δὴν ἄοθβδῖνθ 50 ἴο ἀὸ (οἵ, 441 ---444.). Βα Βα ςου]ᾶ 

ποῦ πᾶγθ β8:α {ῃϊ8., 1Ὲ Πῖ5. Θχρα]βίοη πδα Ῥθθη ἴῃ οὈθάϊθποθ ἴο πὸ 

ΘΟ οὗ ΑΡΟ]]Ο ἴο {πθὸ ΤΠΘΡαμ5. ΤΙΔΒΌΥ, 7 οἀμηοῦ ΒΌΡΡΟΒΘ 

ἐπαῦ ΒΟΡΒΟΟΪΘΒ. ουον {πουρμύ πῶ {ποὺ οουἹᾶ θ6 ὕνγο οὐϑοῖθ5 οὗ 

ΑΡΟΙΙο, ὑπ ομθ οοπίγϑαϊούπρ η6 οὔποθ. ἀπᾶ δὴ οὐϑοῖθ οὐάθυϊηρ' 

ὑπὸ ΤΏΡ δη5. ἴο ΘΟΧΡΘῚ Οοαϊριβ νου] ΡῈ ααἰΐθ αὖ νϑυΐϑηθθ τὰ Οη6 

ὙΠΟ Τογοίοϊα {πᾶῦ, Τἰνῖηρ πα ἀδεοά, Οραϊριβ σποῦι]ᾶ 6. 

Βοιρῃύ θγῚ ἢπη6 ΤΒΟΡΔΩ5. ἔον {πο ῖν οὐ ΒοουΣἱν (389 56.). 

ΝΟΥ Ὑ͵Ἴ τοϑαᾶ ἴῃ ΟΡΠΟΟΙΟ5. ὑπωῦ {π6 ΤΘΡϑη5 γοΥθ ἱποῖϊδθα ΡΥ {πὸΐ 

ΟΥ̓́ΔΟ]6 ἴο 56η4 ἔογῦ Οϑαϊραβ Ποπλθ ἃρϑίη, ἀοβίσϊηρ ἴο θϑρ Εἴτη οὐ {Π6 

ΘΟΠἤμ 65 οὗ ὑποῖν βίαϊθ, Ῥθόϑιβθ ΗΜ 1Πηρ ἕο ϑατηϊῦ μη τι μΐη ὑποῖν 

Ὑγ8.115, 8δ5 θϑῖηρ ἃ Ῥϑυυϊοιάρ (οἵ. 407. 600 54ᾳ.). 

Τ 15. που θίουθ ρ]δῖῃ ὑπδῦ ΟΡ ΟΟΙ] 65. τ ἸΒῃ6α ἰδ ἕο Β6 ὑποιρμῦ ἐπὰΐ 

Οδαϊριιβ νγὰδ ΘΧρϑ] θα ἔγοιη ΤΉΘΡΘ5. ὈΥῪ π νἱοίθποθ πᾶ ᾿π]πβίϊοο οἵ 

ΟΥθοι ὅ), γγπ0 ὕπθ ροβϑοϑϑοᾶ ὑπὸ ομϊθῆ ρόονγοσ. Αἀμπα Ὁ 5 ουϊάθηΐ 

8) Ἐπ ρΙ 65. Πουγθυοῦ, 11] ΟΡβουνο, ἡπᾶροα αἰ ΘΟ τοϑρθούζηρ' 
ΟΥθοη, 85. Π6 τηϑῖτοβ Πΐτη αγῖνγο Οϑάϊριιβ ἰηΐο οχῖθ ᾿πητηθαϊδίθ] 
ΟἿ. 15 ϑΟΟθββῖοη ἴο ὑΠ6 ὑπγοπ δἴου {πὸ ἀθαῦῃ οὗ {π6 ὕνγο Ὀυούμουβ, 
οῃ ὅπ ρ]θὰ {πῶ Τίγοϑίαβ δα ἀροϊαγοαᾶ {πῶῦ {πὸ οἷδγ νοι] ποὺ 
θ8 586 γγ1}116 Ο Θά ριιβ Υϑπηδἰ θα ἴῃ 10, ῬΒΟΘΗ 858. Υ. 1679 544. τῶνδε 
δ᾽ , Οἰδίπου, λόγων ἄκουσον" ἀρχὰς ̓ τῆςδε γῆς ἔδωκέμοι᾽᾿ Ετεοκλέης 
παῖς σός, γάμων φερνὰς διδοὺς Αϊΐμονι κόρης τὲ λέκτρον ἄντι- 
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ἐπαὺ {πΠ6 ροϑὺῦ πᾶβ ἀβϑιιηθα ὑπῶὸ ρμοϊηῦ σῖ οοηδιτητηαῖθ 5111]. 

ΕοΥ ὑδτ5 Οδαϊριιβ 18 ϑχοῃογδαίθα ἔγοτη 811] Ὁ] ηθ ον μῖ5. γϑπβα] ἴο 

τούτη ἰο Πῖ8 οὐ ὀοπηΐγγμηθη (90 ---601.)}, ποθ ὕπο τῖβῃθα ἴο 

Τ6 0811 Πίτη, πα ὈΘΟΟΙΊ65. ΠΟ ΤΟΥ ἀοβουνῖηρ οὗ ριΐγ, ὑπ 1{ Π6 

πεᾶ θθϑθη βαϊᾶ ἰο 6 οαϑὲ ουὔΐ οὗ ΤΊ ΘΡθ65 ὈΥ οτᾶθυ οὗ Αρο]ῇο. 

ΝΟΥ γοὺ τητιϑῦ 6 πορϑοὺ ἴο ορβϑῦνθ ὑπαῦ π6 Κ'ορμοοίθεαμ. Οδαϊ- 

ῬᾺΒ ΠΘΥ͂ΘΙ ΤΘΡΥΟΔ ΟΠ 65. ΟὙΘΟΠ ΤΠΘΥΘΙΥ τ Π Πανΐπρ' ΘΧΡ 6 1164. τη {ὙΟτὴ 

ΤΉΘΡ65, θαῦ ΟἾΪΥ Ὀθοδῖθθ 6 πα θθθη ἀοίδιηθα αὐ ποιὴθ ἀρϑϊπϑί 

5. Μ1Π, αηα ἐπεὶ αὐουνγαγβ, θη ὑπεῦ βίαν πᾶ βϑοοιηθ μ᾽ θαβαηΐ 

ἰο πη, πὸ με Ῥϑὸῃ ἀχγίνθη ἔγοία ΠῚ5. οοιηΐνυ (431 .---441. 591. τοῦ 

--7ῷ1.). Ἐδν Οοάϊριβ ἀοιθε]655. 616 ὑπαὶ ἐμ6 ὙΠΟΡδη5. παᾶ ἃ βουὲ 

οἵ πᾶξιταϊ υἱρηῦ ἴο τῦῖβῃ Πΐπι ΘΧρΘΙ]θα ἔγοιι Πῖβ ΘΟΙΙΠΕΎ ἃ8. ἃ ρι- 

ΠἰΒτηθηῦ ἴον {π6 ῥδυυοῖϊᾶθ ἀηα ἱποοϑῦ 1 μΠ6 πα οομημῃ θα; 

ΔΙ ΠΟῸρΡ πὸ πἰπη561 ἐπουρμῦ, ἐπαῦ {πο856. ΟΥτη68., ὙΠΟ Π6 Πδᾶ ρμου- 

Ρο γα πποοη βου 5 1γΥγ, 6 γ6 Βα ποθ οχρίαῦθα Ὀγ {Ππ6 1058 οὗ Πἰβ 

ΘΥΘ5; θα πὸ σπου] τι γθαβοι θ6 ᾿παϊρηθηΐ ὑπεῦ, 1 Π6 οπρῃῦ ἴο 

πᾶν αυἰ6α Πἰ5 ΘΟΠΠΕΡΥ Οὐ δϑοοοπηΐῦ οἵ ποθ ἀθϑᾶβ, π νγὰβ ποῖ 

᾿πητη Θ᾿ αύθ!Υ οαδῦ οαὖ, 45. ΠΘ νϊϑῃθᾶ; Ποὺ ὁΟὈ]α πὸ μ6 Ὀ]πηθα ἔου θοῖηρ' 

ἘΠ Πρ’ ἴο Δ]1οὐν πὸ ΤΠΘΌΘΠΒ. ἴο ΘΠ]ΟΥ π6 θοπθῆίβ ΠΟ ἢ σοῦ. 

ανθ. δΡΊβθη ἔγοιη Π1Β βύδυ ΔηΊΟηρ' ὕποπι, 6 {πο Ππὰᾶ γοίπβϑα ἴὸ 

ἸΔθΟῸΣ ἀπᾶρυ {π6 ἱποοηνθηΐθηοθ ὙΥΠ1Ὸ) {πον ΒρΡΡροβοα ποῦ ]α ΔΥ186 

ἐμουθίγοιη.. 

Τὺ ΔῪ ΠοΟΥΘΥΘΥ 6 οΟὈ͵]θοίοα {πῶὺ Οοαάϊριβ θυ ἰπβίηιαῦθθ ἴῃ 

8. ὙΘΡΙΌΘ ΟΠ 65 ϑαἀάγοβϑθα ἴο ΠῚΒ. 5015 {πᾶ 6 νγὰβ βθῃύ ἴηΐο δχὶ]θ 

ΘΠ ΘΙ τιθποιΐῦ γθαβοη. ΕῸΣ 1 {ποὺ Ππϑα ρμοββοϑϑθα {π6 ρονϑὺ οἵ 

ΒΟΠΟΌΥΔΌΙΥ γϑίαϊηϊηρ' ΟΘαΙρτιβ ἴῃ {π6 οἷζγ, ὑπου τηϊρὐῦ ΠΙΒΌῸ]Υ ἀθϑθῖυθ 

{πὸ σγραύθδὺ ὈΪδηθ ἔου γϑίπϑιηρ πρὶν ἔαύπου ὑπαῦ αβϑιβύδηοθ 16 ἢ 

ΟΈΠΟΥ οΥΘ Βοΐῃ 4016 ἰο τομπᾶθυ, δηᾷ ὙΠΟ ὑπ6 Ἰνγ8 οὗ Β118] Ρἰθν 

γόνης σέϑεν. οὔκουν σ᾽ ἐάσω ,τήνδε γῆν οἰκεῖν ἔτι. σαφῶς 
γὰρ εἶπε Τειρεσίας οὐ μή ποτε, σοῦ τήνδε γῆν οἰ- 
κοῦντος, εὖ πράξειν πόλιν. ἀλλ᾽ κκομίξου. καὶ τά 
οὐχ ὕβρει λέγω,͵ οὐ δ᾽ ἐχϑρὸς ὧν σοί, διὰ δὲ τοὺς ἀλά- 
στορᾶας τοὺς σούς, δεδοικὼς μή τι γῆ πάϑη κακόν. 
Βυαῦ νψ Κῆον {παὺ ϑορῃοοὶθθ αἰϑϑουβ ὑπαὺ Οὔθοῦ βιοοθοαρα ἰο 
ὑπ6 Κἰηράοτη ᾿πηπηθα!αίθ!ν αὔξου [πΠ6 ἀοίθοίοη οἵ Οϑαϊριιβ᾽ ΟΥ̓ Π165, 
δα Π6]4 10 αὐ ἐπ {πη οὗ πὶβ οχραύγιδύϊοη. Ασεογάϊηρ το Οθά. 
Ο. 8607 544. Εἴθ. 5Β0η8 41 πού εαὐγοραΐθ π6 Κίηρᾷομι [0 {Ππθτὴ- 
ΒΘΙν 65. ὉΗ{1] ὔίον Ὁπ6 δχρα βίο οὗ {π61ν ἔαῦπου. Φαοοῦ5 Θυϑοβύ. 
ΞΟΡΉ. Ρ. 842 15 ΤΟΠρΡ' ἴῃ ἰβϑουθηρ ὑπῶῤ π6 ΤΉΘΡϑη5 Ρδάθ 
Οραϊριβ απἰῦ Ὁποῖὶγ ΘοαπίΥ ἂἃὖ ὑπ ὑΐϊπιθ θη ῬΟΪγπΐοΘ5. Πο6Ι4 
{π6 {ῃγομπο. 
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ἀϑιηδηαθᾶ. Απμᾶ {πὶ8 15. πΠ6 Ὑ ΥῪ {πίηρ' τ ΠΟΙ ΠΟΥ δΥ6 γ6- 

Ῥτοδομϑᾶ ΡΥ Οδᾶϊριβ (441 ---444.): οὗ δ᾽ ἐπωφελεῖν οἵ τοῦ πατρὸς 

τῷ πατρὶ δυνάμενοι τὸ δρᾶν οὐκ ἠϑέλησαν, ἀλλ᾿ ἔπους σμικροῦ χά- 

οιν φυγάς σφιν ἔξω πτωχὸς ἠλώμην ἐγώ. 

6 δ΄ ΠΟῪ πϑύθγα!ν 16 ἴο Θῃμαπῖγο ἰπΐο Π6 ὙΘΆ800 ΤΟΥ {Ππ088 

ΘΌ8565 ὙΠῸ συ ῖο ἢ Οδαϊριβ ἀδθγοίθα Πὶβ ΒΟ, Ὀθίουθ 8. δυτῖνὶ αἵ 

ΑἸΠΘη5.4), ὙΠΟ 1 Μ011 Θχρ]δῖπ ἴθ ἃ ἔδνν ψουτᾶβ. ϑόρῇῃοοῖθβ 15. ὈῪ 

ὯΟ ΤηΘϑ 8 ΟὈΒΟΌΥΘ ΟἹ {Π||18 Ροϊηῦ: ΤΟΥ 5ἴποθ Οδάϊριβ δα γοργοδοποᾶ 

μἷθ ΒΟΠ5. ἩΥΪῈ πο πρ' τηογ6 ὑπῶπ ὑποῖὶγ πϑρ]θοῦ ἴπ ποὺ πἰπάθυϊηρ' ΠῚ 

Ὀδηϊβμηθηῦ, ψμθη ἰὉ γὰρ ἴῃ ποῖ ΡΟΥΘ ἴο Ὧο 50 (427 .---480. 441 

- 444. 1800 ---13804.)}, δηἃ ΤΠΟΥ̓ΘΟΥ ΟΣ 1 πανϊηρ' Πβϑύονγθα πὸ πουρῦ 

ἘΡΟῚ Πἴτη ἀατίηρ Πἰ5. Θχῖ]6, θεαὶ 16 {Π|61} 5ἰβίθυβ ἴο αιβϑιϑὺ ὑπὸ ἔμ  Υ 

ΠΟΙ ὑΠΘΥῪ ὑπθιηβοῖνοβ οαρῃῦ ἰο πᾶνο αἰαοα (381---8ὅ2. 1884---1869.), 

δηα βίηοο ὕΠπ6Υ6 15 0016 ἀοπθὲ ὑμπαῦ {π6 μαίγοᾶ τὰ πο Οοαῖριβ 

γγὰ8 ἰηβριγοα ἀροϊηδὺ ὑποπὶ, σου] πᾶν ργθυθηύθα ἢ15. οΥ Πρ ΔΗΥ͂ 

οἴμϑὺ οδῖιβ8 οἵ οοιηρ!αἰηῦ, πδα ΔΥ οχίδύθα: πὸ οδη ἀουθὺ Ὀπῦ ὑπεὺ 

Π6 ἱπηρτοοαϊθα το 8 ΠΡΟῚ ὅπ ποϑᾶβ οὗ Π15 ΒΟῚΒ οῃ δοοοππὺ οὗ {ποῖτ 

Βαγίηρ' βιογθα Πΐ8. Θχραϊβίοη ἔγοια ΤΠΘΡ 65, πῖποῦῦ ον τη δ κίηρ' 

Ἐποιηβ Ιν 65. ὅ6 ΘΟΙρδηΐΟηΚ Οὗ [18 οχὶοῦ ΝᾺ, ὑπῖβ 15 ῬΟΥΓΘΟΌΥ νγ061] 

πηδογϑίοοα ἔγοπι γ8, 1370 544ᾳ.: τοιγάρ σ᾽ ὁ δαίμων εἰςορᾷ μὲν οὔ 

τί πω ὡς αὐτίκ᾽, εἴπερ οἵδε κινοῦνται λόχοι πρὸς ἄστυ Θήβης. οὐ 

γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως πόλιν κείνην ἐρείψεις, ἀλλὰ πρόσϑεν αἵματι πεσεῖ 

μιανϑεὶς χὠ ξύναιμος ἐξ ἴσου. τοιάςδ᾽ ἀρὰς σφῷν πρόσϑε τ᾽ ἐξα- 

νῆκ᾽ ἐγὼ νῦν τ᾽ ἀνακαλοῦμαι ξυμμάχους ἐλϑεῖν ἐμοί, ἵν ἀξιῶτον 

τοὺς φυτεύσαντας σέβειν, καὶ μὴ ᾿ξατιμάξζητον, εἰ τυφλοῦ πατρὸς 

τοιώδ᾽ ἔφυτον, ὙΠ1ΟΝ ἄγ ὅπ νΘΙῪ πο οἵ Οοᾶϊριβ ἴο ῬοΙγπῖοθΒ, 

αἴου πὸ παδᾶ βῃονῃ π6 νγαμῦ οὐ ἀπίγ ουϊηοθᾶ ἰονγαν 5. πἰπηΒ 61} ΒΥ 

ὉΠ056 50η5 ούῃ οὖ ἐπ ὑπὴθ οὗ πῖ8 ὀχραϊβίοη πᾶ ἀπγῖηρ ΒΒ. 6ΧΙ]6. 

ΒΟΡΠΟΟΙ]65. πὰ5. ὑπουθέογο ἀονυϊαύθα ἔγομι 0Π6 βίου ἃ85 τοϊαϊθα ὈῪ 

Ἐπ ρἄθ5 ἴῃ {πΠ6 ῬΠοοηΐβδαθ, πα Οοαϊρυβ νγγὰβ Κορῦ ἴῃ Θομβποιηθη ὅ), 

ῬΥ 115 5005, ἃ μα ἐγοαϊθα τὶ οὔποθ ἰπϑα105. αὐδου {πὸ ἀοίθοίοη οἵ 

18. ΟΥΠ65, δπα πθηθθ ᾿ἱηγοκοα ὕπο80 ΟὟΥΒΟΒ. ὌἼΡΟΙῚ ὕΠ6 ΠῚ, ῬΥΔΥΪΏρ' 

4) ϑοΡΠΟΟ168 τηθῃ 008. ὕΠ086 ΘΌΥΒΘΒ ἴῃ ὕνγο αἰ θυθηῦ Ῥ]ΔΟΘΒ, 1299: 
ὧν ἐγὼ τὴν σὴν Ἐρινὺν αἰτίαν εἶναι λέγω. 181: τοιάς δ᾽ 
ἀρὰς σφῷν πρόσϑε τ᾽ ἐξανῆκ᾽ ἐγὼ νῦν τ᾽ ἀνακαλοῦμαι συμμά- 
χους ἐλϑεῖν ἐμοί. Ἐν [πὸ ἀοοοιηῦβ οὗ οὔμοὺ νυ ον 8 586 ὕ Δ]ΟΚ. 
οὐ Επν. ῬΠοϑη. 68. 

5) Ταῦ Οϑαϊριβ γγὰβ οομῆπορα ὈΥῪ ΙΒ. ΒΟῚΒ 15 4180 5ιαϊοᾶ Όγ Ὀϊο- 
ἄογτι ΤΥ, Θῦ. ΦἸὉΠπουιρῖι πὸ 15. 5:16 ηὐ γοβρθούηρ' {Π6 ΘΌΓΒΘΒ, 
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ἐπῶν ποὺ ταῖρι ἀϊν4θ [π6 ἔα τι} ΡὈ]οοαΒμ6α 6). ΑἸΕΠοιρῚ Ἐλπατ1- 

ΡΙά65, ἔγοιη ὑπο ἐΠπ|5 ἀοοοτιηῦ 15. ὑδκθη, τπϑῖκοβ ΤΊΓΘΒΙ 8. ἀἸΒΘΡΡΙΌΥΘ 

ἐπῶῦῷ ἀθοα οὗ μἷβ 501}8 ἴπ {π0 ἐ0]Πονίηρ πογᾶβ (872 544.): Ετεοκλέους 

μὲν οὔνεν᾽ ἂν κλήσας στόμα χρησμοὺς ἐπέσχον, σοὶ δ᾽, ἐπεὶ χρήξεις 

μαϑεῖν, λέξω" νοσεῖ γὰρ ἥδε γῆ πάλαι, Κρέον, ἐξ οὗ ᾽τεκνώϑη 

Μάϊος βίᾳ ϑεῶν, πόσιν τ᾽ ἔφυσε μητρὶ μέλεον Οἰδίπουν. αἵ ὃ᾽ αἷμα- 
.« 

τωποὶ δεργμάτων διαφϑοραὶ ϑεῶν σόφισμα κἀπίδειξις Ἑλλάδι. ἃ 

συγκαλύψαι παῖδες Οἰϑίπου ἀρόνῳ χρήζοντες, ὡς δὴ ϑεοὺς ὑπελ- 

δραμούμενοι, ἥμαρτον ἀμαϑῶς" οὔτε γὰρ γέρα πατρὶ οὔτ᾽ ἔξοδον 

διδόντες ἄνδρα δυςτυχῆ ἐξηγρίωσαν᾽ ἐκ δ᾽ ἔπνευσ᾽ αὐτοῖς ἀρὰς δει- 

νὰς νοσῶν τε καὶ πρὸς ἠτιμασμένος. κἀγὼ τίν᾽ οὐ δρῶν, ποῖα δ᾽ 

οὐ λέγων ἔπη εἰς ἔχϑος ἦλϑον παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου. 

Ἧγ6 τὰ πηδογρίομα, ὑμπογύθίουθ, ὑπῶῦ ΚΟΡΠΟΟΙΘΒ. τγὰ8 [87 ἔὙΟΤῚ 

ΘρΥθοίηρ ἱ [Π6 ορίπίοη οὗ ἴποβθ σψπὸ τοϊαίθα {πὰῦὺ Οράϊριθ γὰ8 

ἱπαπορα ἴο οαγ86 18 80η85 ὈΥ͂ 500 ἢ ΥΘΆΒΟΙΒ δἃ85. 816 ρίνϑη ὉγῪ Αὐδπὸ- 

πᾶ θῖ5 ΧΙ, ρ. 40, ἘΣ. Ἐ'. (Ρ. 1082 5ᾳ. οἄ. Π)1η4.} ἀῃα ὑπ 560]. οἢ 

Οοφά. Ο. 187. 

ΑΥμοπαθιιβ ἔπυ Ἶ8165. [6 ΓὉ]Π]Ονσίπρ ἀοοοιπύ: ὁ δὲ Οἰδίπους δι᾽ 

ἐκπώματα τοῖς υἱοῖς κατηράσατο, ὡς ὁ τὴν κυκλικὴν Θηβαΐδα πε- 

ποιηκώς φησιν, ὅτι χὐτῷ παρέϑηκαν ἔκπωμα, ὃ ἀπηγορεύκει, λέ- 

γῶν οὕτως" 

Αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἤρως ξανϑὸς Πολυνείκης 

πρῶτα μὲν Οἰδιπὄδῃ καλὴν παρέϑηκε τράπεξαν 

ἀργυρέην Κάδμοιο ϑεόφρονος" αὐτὰρ ἔπειτα 

χρύσεον ἔμπλησεν καλὸν δέπας ἡδέος οἴνου. 

αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς φράσϑη παρακείμενα πατρὸς ἕοῖο 

τιμήεντα γέρα, μέγα οἵ κακὸν ἔμπεσε ϑυμῷ, 

5) Ἑπνῖρ. ῬΊοθη. ὅϑ 54{.: μαϑὼν (θ6. Οἰδέπους) δὲ τἀμὰ λέκτρα 
μητρῴων γάμων εἰς ὅ μμαϑ» αὑτοῦ δεινὸν ἐμβάλλει φόνον ρυ- 
σηλάτοις πόρπιχισιν αἱμάξας Ἀδοσ, ἐπεὶ δὲ τέκνων γένυς μῶν 
σπιάξεται, κλείϑροις ἐμάξας πατέρ᾽, ἵν᾽ ἀμνήμων τύχη γένοιτο, 
πολλῶν δεομένη σοφισμάτων. ξῶν δ᾽ ἔστ᾽ ἐν οἴκοις, πρὸς δὲ 
τῆς τύχης νοσῶν ἄρας ἀρᾶται παισὶν ἀνοσιωτάτας, Δηκτῷ σιδήρῳ 
δῶμα διαλαχεῖν τόδε. Οδάϊραβ ππη561} 18 ἱπίγοάπορᾶ πρϑϑκίηρ 
γί Υ ἀβοτοπεν γοβρθούϊηρ ὕποβ ἀΐγϑθ ΒΥ {πὸ βϑηθ ρΡοϑῦ 
1002 564.: κτανῶν δ᾽ ἐμαυτοῦ πατέρ᾽ ὁ δυρδαίμων ἐγὼ εἰς μη- 
τρὸς ἦλϑον τῆς ταλαιπώρου λέχος, παῖδας τ᾽ ἀδελφοὺς ἔτεκον, 
οὺς ἀπώλεσα ἀρὰς παραλαβὼν Δαΐου καὶ παισὶ δούς. 
Μοηδίοη οὗ {ῃθη] 15 αἴθο τηϑᾶθ ἴθ {π86 ἐ0]]ονίπρ ΡΘ558Ρ᾽6 8 
οὗ {Π6 βδ:ηθ 18: 3806. 4717 544ᾳ. 627. 1060 544ᾳ. 1864. 1488. 
1τῦδ0 544. ᾿ 

ζὰ 
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αἶψα δὲ παισὶν ξοῖσι μετ᾽ ἀμφοτέροισι ἐπαρὰς 

ἀργαλέας ἠρᾶτο ϑεὸν δ᾽ οὐ λάνϑαν Ἐρινύν᾽ 

ὡς οὗ οἵ πατρώϊ᾽ ἐνηεέῃ φιλότητος 

δάσσαιντ᾽, ἀμφοτέροισι δ᾽ ἔοι πόλεμοί τε μάχαι τε. 

Ὑγῦ6ο τοϑᾶ βι1]18} βἰαύθιηθηΐθ ἴῃ πΠ6 βόμοῖῖα οὐ Ορά. Ο.. 1378. 

τοῦτο ἁπαξάπαντες οὗ πρὸ ἡμῶν παραλελοίπασιν" ἔχει δὲ τὰ ἀπὸ 

τῆς ἵστορίας οὕτως" οἵ περὶ Ἐτεοκλέα καὶ Πολυνείκην δι᾿ ἔϑους 

ἔχοντες τῷ πατρὶ Οἰδίποδι πέμπειν ἐξ ἕκάστου ἱερείου μοῖραν τὸν 

ὦμον, ἐκλαϑόμενοί ποτε, εἴτε κατὰ δᾳστώνην εἴτε ἐξ ὅτου οὖν, 

ἰσχίον αὐτῷ ἔπεμψαν" ὁ δὲ μικροψύχως καὶ τελέως ἀγεννῶς, ὠμῶς 

γοῦν ἀρὰς ἔϑετο κατ᾽ αὐτῶν δόξας κατολιγωρεῖσϑαι. Ταῦτα ὁ τὴν 

κυνλικὴν Θηβαΐδα ποιήσας ἱστορεῖ οὕτως" 

Ἰσχίον ὡς ἐνόησε, χαμαὶ βάλεν, εἶπέ τε μῦϑον᾽ 

ὦμοι ἐγώ, παῖδές μοι ὀνείδειον τόδ᾽ ἔπεμψαν. 

εὔχϑω Δ4ὶ βασιλῆϊ καὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισι 

- χερσὶν ὑπ᾽ ἀλλήλων καταβήμεναι Ἄϊδος εἴσω. 

Τὰ δὲ παραπλήσια τῷ ἐποποιῷ καὶ Αἰσχύλος ἐν τοῖς Ἑπτὰ ἐπὶ 

Θήβαις. καὶ ἔοικεν τὸ τῆς ἱστορίας ἥκειν ἐπὶ πολλούς, ὡς καὶ παρά 

τινι ἐκτεϑῆναι αὐτὰ πρὸς τὸ γελοιότερον διὰ τούτων" 1) 

᾿Δεὶ δ᾽ ὁρῶντι γ᾽ ὀξύ, καὶ τυφλύς ἦν. 

ϑυσίας γὰρ ἀπαρχάς γέρας ἐπέμπομεν πατρί, 

περισσὸν ὦμον, ἔκκριτον γέρας τὸ δή 

γε συγκόψαντες, οὐ μεμνημένοι, 

λήσειν δοκοῦντες, ἀντὶ τοῦ κεκομμένου 

ἐπέμψαμεν βόειον" ὁ δὲ λαβὼν χερὶ 

ἔγνω ᾽'παφήσας, εἶπέ τ᾽ ἐκ ϑυμοῦ τάδε" 

τίς μοι τόδ᾽ ἀντόμοιον μισητὸν κρέας 

πέμπων; γέλω δή μὲ ποιοῦνται κόροι, 

ϑύοντες ὕβρει" τυφλὸς οὔ τοι γνώσεται, 

οὕτω λέγοντες" Ὦ ϑεοί, μαρτύρομαι 

ἐγὼ τάδ᾽ ὑμᾶς, καὶ κατεύχομαι κακὰ 

αὐτοῖσιν, αὐτοὺς τῶνδε δὶς τόσα σχέϑειν" 

χαλκῷ δὲ μαρμαέροντες ἀλλήλων χρόα 

σφάξζοιεν ἀμφὶ κτήμασιν βασιλικοῖς. 

Καὶ Μένανδρος ἐν Ναυκλήρῳ" 

Ὃ τε Πολυνείκης πῶς ἀπώλετ᾽ οὐχ ὁρᾷς: 

7 Τὰ ἔΐπθ86 δηᾷᾶ {π6 [Ο]]ουίηρ' γΘΥΒ65 1 πᾶν ὑποιιρηῦ ῬΥΟΡΟΥ ἴο. 
ΡΥ ϑοῦνο ὅπ ΜΆ. γϑδάϊηρβ, ουθὴ ὙΠ6Ὲ τη 1 ΘΒ. ]Υ ΘΟΥΤ ΡΥ, 

"» 
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Οὐ ἐπὶβ ποΐθ οὗ πθ6ὸ ϑομο δῦ π6 Ἰπᾶρτηθηῦ οὗ . Θιπαοτῇ 

(Ργδοῖαι. Απποῖ. δᾶ βόρῃ. Τταρρ. Οχοη. 1886. Ρ. Χ 544.) 566 118 850 

ὀούγθοῦ, πῶ 1 οδηποῦ τοίγαϊη ΕὙΌΠῚ ὑὐϑη ΒΟΥ ὈΙηρ' ΠῚΒ. ΟὈΒΘΥΥ ΙΟΙΒ. δἵ 

Ιϑηρίῃ: “ἼΠΘΥΘ 185. Ὠοῃϊηρ,᾽ Π6 ΟὈΒΘΙν ΘΒ, “ἢ {Π185 ποίθ ὑπὰῦ οδῃ 

ΡΟΒΒΙΒΙΥ θ6 ἰδκθη ἔγομι δποῖθηῦ ρου ϑιητηαυδηβ, δχοορὺ {πὸ οἰξαιοη5 

ἔγνοια ὅπ6 ΤΠΘθαὶβ ἃμα {Π|6 Ρ] 5 οἵ Αϑβοῦυ]αβ δηα Μϑηδηᾶοσ, ΤῈ 

τϑιηαἰηϊηρ' Ραγὺ οὗ πὸ ποίβ οἰθδυν 5Πθννβ πΠ6 ψΟΥΚ οὗ 8 νυϊίθυ οὗ 

{πὸ ΒΡ οὐ βιχῦπι οθηΐασυ δὖὺ θοβϑῦ, οὐ ῬϑυδΡ85 οἵ ϑυύϑθὴ ἃ Ἰδίϑθι ρϑ- 

γἱοᾶ; σοι {π6 ΟΥἾΟ1 65. δ Πρ ἴο ΟΌΒΘΙΥΘ, 50Π16 Πᾶν 6 Βιρροβϑαᾶ {Π686 

ὑυϊπηθύθυ ἰδιηθῖοβ ο 6 ἔβη ἔγοπὶ βοὴ Οἱ βαύΐγεϊο ἀγδϑιηδ, ὃ νγὰἃ8 

π6 ορίπίοῃ οὗ Ε]ΠΙηΒ]Θν οἢ Ἐπιν. Μρά. ρ. 91, ὑὮ16 οὔμουβ πᾶνθ. γ6- 

ἔουσοᾶ ἔπθῖι ἴο ΕΠ Ρα]5. οὐ βοῖηθ οὔμου οοιποάϊϑδη. Νον ἴῃ 811 {π686 

ΒΙΡΡΟΒΙ ΙΟΩ5. ὕπο 5661 ἴο 1ηὴ6 ἴ0 πᾶγο ἔδ]] 6 σψιθ οὗ ὑπ γαῖ ὈῪ 

ἀθουῦ ἃ ὑποτιβαηα γθ8γ8, «ηᾶ {π|8 ὈῪῚ ὑποῖν οὐ ἴδα]ῦ, τύπου ὑμδ 

{πδὺ οὗ Φ6 ϑ'ομο]αθῦ. ΕΣ μ6 15 ἔγθα ἔγοιη. 411 ᾿πηριςαύϊοη οὗ {γϑπᾷ 

ὈΣ [ἰβ οσὰ πγονᾶβ, καὶ ἔοικεν τὸ τῆς ἱστορίας ἥκειν ἐπὶ πολλούς, ὈΥ 

ὙΠΟ. ἢ6 ρΡοϊηΐρα πού εὖ {π6 ἀποϊθαΐ Ροθίγυ οἵ π6 Αὐμποηΐδηβ, θαῦ αἱ 

ὑπ6 ΘΟΙΠΙΠΟΏΡΙ 66 γΘΥΒ685 οὗ 15. ΟὟ ἔπηθ, ὙΠΟ ἢ 18. θοίγαγθα 850 τη8- 

ὨΘΘΟΥ ὈΥ ὑπ6 ὙΠ0]6 βίγ16 οὗ Ἰδπριιαρα ἃμα παγγαινο ἐπτουρμουΐ 

Π6586 γϑβ65, ὑπαῦὺ 1Ὁ οδηποῦ ΡΟΒΒΙΌΙΥ οβόαρο ὕΠπ6 οὐϑδουυ αύϊοη οὗ ἃν 

ΟΠ ῸΠΘ ὙὙ{611] γογβϑᾶ ἴῃ {Π|8 βύγἱθ οὗ ροθίγτυ. 1Ὁμΐης {πᾶὖ νγ8 πααδὺ που - 

ἴογθ νυυῖῦς [Π|686 ᾿ἴΐηθβ, ὕππι8, Δαπηὑ Πρ ἴῃ Βομηθ. ΡΙδθθ8. ἃ ἀοιβί αι] 

Βοδηβίοη οὗ Ἴδο γον 618 α διὰ ε. 

᾿Δεὶ δ᾽ ὁρῶν τί γ᾽ ὀξὺ ἦν, κεὶ τυφλὸς ἦν. 

ϑυσίας ἀπαρχὰς γὰρ κρέας ἐπέμπομεν 

πατρί, περισσὸν ὦμον, ἔκκριτον γέρας. 

τὸ δή γε συγκόψαντες, οὐ μεμνημένοι, 

λήσειν δοκοῦντες, ἀντὶ τοῦ κεκομμένον 

ἐπέμψαμεν βόειον" ὁ δὲ λαβὼν χερὶ 

ἐγνωι[παφήσας, εἰπέ τ᾽ ἐκ ϑυμοῦ τάδε. 

τίς μοι τόδ᾽ ἀντ᾽ ὦμοιο 3) μισητὸν κρέας ' 

πέμπων; γέλωτα δή με ποιοῦνται κόροι 

ϑύοντες ὕβρει" τυφλός, οὔ τοι γνώσεται, 

8) ἀντ᾽ ὦμοιο] Τὸ 15 βίσϑηρθ ὑπδῦ ΠΟ 9Π6 5ποι]ἃ πᾶν οπιθπϑα {116 
{1ῆ]πρ’ Θουτρ 0 ἀντόμοιον ἔγοπι {π6 ὑγογὰβ οἵ ἐδ δ ο δέ, 
πέμπειν ἐξ ἑκάστου ἱερείου μοίραν τὸν ὦμον. ΤΊ ἱπίθγροϊ δῖοι 
οἵ Τυϊοιηῖπβ, ἀνϑόμοια, ἃ νγογὰ πονϑν γοὺ πϑδοᾶ ὈΥ ΔΠΥ ΡΟάγ, 
ἴ5. ρυορδρείθα βῬοπα {146 ὈΥ οἷν ἸΘΧΙ ΘΟΡΥΔΡΠΘΥΒ, ΠΙΝΘΌΟΒΕ. 
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οὕτω λέγοντες, ὦ ϑεοί, μαρτύρομαι 

ἐγὼ τάδ᾽ ὑμᾶς, καὶ κατεύχομαι κακὰ 

αὐτοῖσιν, αὐτοὺς τῶνδε δὶς τόσα σχέϑειν 5). 

χαλκῷ δὲ μαρμαίροντες ἀλλήλων χρόα 

σφάζοιεν ἀμφὶ κτήμασιν βασιλικοῖς. 

ΟΝ ΤῊΝ Β5ΟΈΝΙΕ ΟἿ ΤῊΝ ὉΠΑΜΑ. 

ΤῊ 866η6 18 Ἰαϊά αὖ Οὐ]οπαβ ϑαϊιοϑίγβ, Κολωνῷ ἱππέῳ (8. 1.), 

ἃ ὙΠῶρα οὗ Αἰθοδ ἴῃ {Ππ6 ὑγῖθα οἵ Απίοοῆῖβ, μ]]ονγθα Ὁ 0π6 νψοῦ- 

Β5Π10 ΟὗἨ ἸΏΔΩΥ ροο δ. Θϑ] ρυαίθα πθγθ ὈῚ {μ6 Αὐμϑηΐθηβ (8. 2.)., 086 

γ78}15. οὔ ψῃοβ6. ΟἷΤΥ ἃ1΄6 βιρροβθᾶ ἴο 6 ἴῃ υἱϑῖγ οἵ {Π6 566Πη6 (ν8. 

14 5αᾳ. 24.), αὖ {π6 ἀϊδίαπορ οὗ 10 ϑἰδαᾶϊα (8. 8.). Νϑανρ {π15 (ν. 106.) 

ὑγὰ8 Π6 οΎΟΥΘ 5ϑογρα ἴο {πθ6 Ἐπιῖ65, βιθααῦθα ἴῃ {π15 υτ]Παρο (8. 4.), 

πηϊεοάάθη Ὀ. ὑπ6 ἔδθϑί οὗ τηουΐϑ]5, πα πηϊη παι θα (ν5. 89 54.), ρ] απ ρα 

ΒΟΥΘΥΟΥ ἢ Δ π76], ΟἸἶνοβ, πᾶ νίπθβ, πᾶ γϑβοιπηδίηρ τι ΤΠ 6 

ποῖθ οὗ ὑπ πὶρῃύηρδ]θ (ν5. 10 --- 18.): ἴῃ ἔγομὺ τὰ ἃ ΠθὰΡ οὗ ΤοῸρῈ 

Β[ΟΠΘ65, 80 βϑογραᾶ ἴὸ ὕπ6 Εἰπιγϊθ5 (ν5. 837.--- 40. 601]. νι γβ. 19 566. 

84 54. 90 --- 101.), ΘΟΙΠΠΙΟΠΪΥ 681164 χαλκοῦς οὐ χαλκόπους ὀδός (8. ὅ.), 

ἔρεισμα ᾿Αϑηνῶν (8. 6.). 

Οὐ οηὐουϊηρ' {Π|6 566 η6. Οραϊρι βύθηδβ ἤγβῦ θυ ἐπ ΟΎΟΥ͂Θ, 

{Π6η γβ8. (21 --- 28.) βθαῦβ ἢἰπη8611 οὐ ὑπαῦ ἤθὰρ οὗ βίομθ, ψ ΒΊΟΝ 6 

Ιθᾶνθβ, ἃ πἰᾶθβ. Πἰτηβ561} ἴῃ {π6 νγοοα (γ5. 118 84.) οὐ [π6 Δρρύόδο 

οὗ {πὸ ΟΠουτβ, ὈΥ ΠΟΠ ἢ 18 ΠΟΎΤΘΥΘΥ ΟΔ]]664 ΑΥΤΆ, ἃ πα ΘΟΙΠ65 ἀρ ΐη 

ἴηΐο βριθὺ (γ5. 1714 54.) δῃᾶᾷ σψπθη Ὀἱάάθη το απἰ0 [Ππο56 ᾿πδ 6 5810] 

Ῥίδοοβ πθ βθδῖβ ἨΠΏΒ61Ε ὁ ἃ ἔγαριηθηῦ οἵ γοοὶς (γ8. 190 54.). 

ΒΘ. 

Οο]οηιθ Ῥγβ ἃ ρῖδοθ βἰψπαϊθα οὴ δὴ διηΐηθηοθ πα Π]16 4 τ 

γιρροα το ῖκ5, πο ηοθ 10 15 οΔ]1164 πολυπρήων κολώνη ὈΥ Ηογηδβίδηδχ 

ἴῃ 81 ΘἸΪΘΡῪ ἴγομ ὑπ 84. θοοΙς οὐ ΤΘοη  1π5 (οἴ, ΒΝ οἰ βὶρ Επανν. Ο6α. 

Ο. ν». 1..). --- Τύβ ἔουθΠΠγ ἃηα Υο]ρίουβ ΟὈβούναποθ οὗ ὑπὸ ροαβ 15 

ΘΙ γαιοα θγ πὸ ΟΠοΥαΒ5 ἴῃ γ5. 6608 ----719, ---- Τρ ΙΔ η65. ἃν βιιρροβϑά 

ἴο 6 5ἰδιδίθα πθϑῶὺ ὑπ βοθηθ (Υ5. ὅϑ 564.}); [π6 ἱπῃεθιαηβ γγ6 76 

οα]Π]ρα Οο]οπίαθεθ (γ5. ὅ8 ---ΟἀΠῦ. νι {π6 56}0].). 

9) Ὑ76 πιὰῦ ἴθαᾶγο σχέϑειν ἴο [μῖ58. ροοῦ, νΕΐΟΝ ἰπ ΟἹ υυυΐθουθ 15 
ἸγαΥΒ σχελεῖν. ΠὈΊΙΝΡΟΕΕ. 
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8.9, 

ΤῊ ἐουπᾶου οὗ {π6 υἱΠὰρο (ἀρχηγός), ἴγοιη πότ 1Ὁ ἀουῖνοα 15 

ὨδΙηΘ, νγὰβ πΠ6 σοῦ ΟΟΙ]οπτ5. ἀοοογαϊηρ' 0 ΘΌΡΠΟΟ]65 γ8. ὅ8--Οὅ. ὙΠ 

ἃ Βύαϊπα οὐ {πὶ5 ροα 5Βἰοοᾶ ἴῃ ἃ ρδοθ σπθπθθ Ὁ οουἹά θ6 566 ὈγῪ 

{πο86 ὁπ {πὸ βίαρεβ, 15 ουϊάϑῃηῦ ἔγοτηῃ {π6 νουαβ οὗ οἵἱν Ροθϑῦ υ8. ὅϑ8 566.: 

οἵ δὲ πλησίοι γύαι 

τόνδ᾽ ἱππότην Κολωνὸν εὔχονται σφίσιν 

ἀρχηγὸν εἶναι, καὶ φέρουσι τοὔνομα 

τὸ τοῦδε κοινὸν πάντες ὠνομασμένοι. 

ΕῸν {μπαὺ {πΠ6 βίδθιθ οὗ ἐπε σοά (νβ5. 6ὅ.) νγὰβϑ ροϊηὐθα ἴο Ὀγ {6 

ΒΊΥΔΗΡΟΥ ὙΠῸ ΒΔΥΒ {Π18, 15 ουϊάθηΐ ἔγοτῃ {π6 ργόποιη τόνδε; ἃπᾶ νγὰ8 

Ρογοοῖνοα ὃγ θοράουϊοῖη μὰ Βοῖβῖρ, ὙΠῸ ΥἹΡΆΠΥ Θοηβαγο {Π6 

ΤΑΒΉΠΘ55 οὗ ΒΥΠΠ ΟἸς ἢ Αἰ ουϊηρ' 1 ἰο τὸν πιζποιῦ ἐπ6 οοηβθηΐ οἵ 

ΜΒ. ΕῸΥ βίποο Οϑᾶϊραϑ μα ποῖ γοῦ ποαγὰ δηγίπίηρ αθοι ΟΟ]Ο τι5, 

τὸν ἱππότην Κολωνόν οουἹᾶ ποῖ ῬΟΒΒΙΡΙΥ παν θθθὴ βαϊζ, Η ϑύτ δ ἢ 

μὰ5 5ῃουσὴ {8158 αὖ θηρῦ ἴῃ Πἰδ ποθ᾽ ἢ {π0 γϑὺύβθ, Ραῦ, Ὁποπρ γἸρ 

ἰὴ τοίαϊπίηρ τόνδ᾽, 6 Πὰ8 θΌΠ6 ἀϑίγαν ἴῃ Θχρ] αἰηῖηρ ἐπαᾶῦ ΡῬγοποῖιη, 

ΒιρΡΡοβίηρ ὑπῶῦ π6 ΡΊδοθ 15 ροϊηίθα οὐ συ μῖ οι ΟΟΙΟΉ 5. πὴ Π6]α οὐ 

Βιδᾶ ποῖα ἐουϊμουγ. ΕῸΥ, ἴο οπιῖδ οἾΠοΣ οὈ]ούϊομθ, ΠΟῪ σου] ἐΠ056 

ἱη πα ξαπῖ5. οἵ ΟΟΙΟΙ 5 ῬΟΒΒΙΌΙΥ 68} ἃ ΡΙδ 6 ἴπ6 ἔοτππᾶου οὗ {ΠῸ61Ὁ 

γ]ὰρ ΝΟΥ 15 Π15 1Ἰηὐογργοία οι, οἵ ΒΘ Ἁ]ΌΠπ 6 ὑπ αὐθοκ πογαβ 

δατηῖῦ, ΠΠῸ 016 ἴο δὴν οὈ͵θούϊοι ἔγοτὰ ἐπ οἰγουτμηβίδημοθ οὗ πὸ ἃποϊθηΐ 

δαΐποΥ πανἱηρ' τη θη οηθα {πε βὐδίιθ, ΘΟ 85 ΘΟΡΠΟΟΙΘΒ 15. [Π6 

ΟἾΪΥ Οη6. ὙΠῸ ὑγᾶθθ5 ὕπ6 οὐἱρίη οὗ {π6 ᾿π πὰ ταῦθ οὐ {Π18 νι ]]ᾶρο το 

ὑπ6 ροα Οοἰοπιβ. Απᾶ 1 που] θ6 ἀρβϑυνὰ ἴῸ} ΠΥ ὁπ6 ἴο οὈ]θοῦ {πᾶ 

16 ΠΣ π685 οἵ Οϑᾶϊριιβ πβὲ ργθνοηβ πἷπη βθοΐπρ {πῸ6 βύϑθιιθ ὙΠ6Ὴ 

Ῥοϊηΐοα οτιἱ ὈΥ δῖ5. δοιηραπίοη. ΕΟΥ 6 ἄοθβ ποὺ 14 Οϑάϊριβ ἐπ πῃ 

ΒΒ ΟΥ̓́Θ5. ἰουγαυ 8. ὑπ6 δαθιθ, θα, Βρθακίηρ' οὗ ὅπ ροᾶ ΟΟ]οηι8, ΠΘ 

δῦ Π6 581ὴ86 {{η16. ΟΌΒΟΥΨΘΒ ὑπεΐ Πΐ5. βίανιιθ βύδη 5 ἰῃ [Π6 Ρ]866 ὙΠΘΥῸ 

Οοαϊραβ ΠΟῪ δυυϊθθ, ὕπθπμοθ 5 ουηρ ὑπ βαρουβυϊ οι οἵ {π6 ἱπηὰ- 

ὈϊδηΐβΒ. Βαΐ 1 15. 611] Κπονπ {πὸ {π6 ἀποῖϊθηῦ αὐ θθ κ8 ὸγ6 ἴῃ {Ππ6 

παῖ οὗ γοπαρυΐϊηρ' αἴνῖηθ ΠΟΠΟΙΒ ἴο {π6 ἔοπηᾶοθιβ οὗ ρΡΙθο65. αὐδου 

ἀθαίῃ. Οἷ, Ἡοτοδοί. ΥἹ, 88: καί’ οὗ τελευτήσαντι ΟΠ δᾶι, ΟΥρβ611 

Π110) Χερσονησῖται ϑύουσι, ὡς νόμος οἰκιστῇ, καὶ ἀγῶνα ἵππικόν 

τε καὶ γυμνικὸν ἐπιστᾶσι, ἐν τῷ Παμψακηνῶν οὐδενὶ ἐγγίνεται ἀγω- 

νίζεσϑαι. ὅ0. πὸ βίαϊιιθ οὗ Ῥαπάϊοι νγὰβ ρἰαθθα ἴῃ {πὸ ἄθμητβ οὗ {Π6 

βϑ τη. ἤδη. ΟἿ. Αὐἱβίοριι. Ρεο. 1182. 
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ΤῊ. ργθβίαϊηρ' ἀθιγ οἵ ΟοΙομπαρβ (ἐπιστάτης τοῦ Κολωνοῦ) νγ88 

Νεαρίππο (γ8. ὕά 5αᾳ, 888 54.), ἰο γοΙ 8 αἰύδι νγὰ8 οὐθοίθα, ρϑοθᾶ 

Ὀογομπᾶ {πὸ βίαρα (ν8. 887 --- 889.). Ήθηδθθ ῬΟΙγηΐ 65 ΗἸ65 ὕο [18 ΔΙΤΑΥ͂, 

Ἰοϑῦ π 5που]Ἱᾶ Ὅ6 τοίπβθοα ὈΥ ΠῚΒ ἔδίμοι, σπου ἢ6 νγὰϑ δθοὺῦ ἴο 58}0- 

ΡΙΙοαῦς (γ5. 1166 ---11ὅ9.)}..0. Μοηΐζου οὗ {π1|5 15. 8180 τηϑδᾶθ Ὁ. ΕΠπΥ1- 

Ρἰ4ά65 Ῥβοθη. 1707. οᾷ. Μδ. ἱερὸς Κολωνὸς δῶμά ϑ᾽ ἱππίου ϑεοῦ, 

ὙΠΘΙ 866 ὅ'6Π0]. Τα ογἄϊά 685 ὙἼΠΙ, 67., ψΟΒ6 ογαβ 1 πᾶν ααοίρα 

ἴῃ 8. 8., πᾶ Ῥαπδεπίδαϑ Ι, 80, 4: δείκνυται δὲ καὶ (586. οὐ πόῤῥω 

τῆς ᾿ἀκαδημίας) χῶρος καλούμενος Κολωνὸς ἵππειος, ἔνϑα τῆς ἅττι- 

κῆς πρῶτον ἐλϑεῖν λέγουσιν Οἰδίποδα" διάφορα μὲν καὶ ταῦτα τῇ 

Ὁμήρου ποιήσει, λέγουσι δ᾽ οὖν᾽ καὶ βωμὸς Ποσειδῶνος ἱππείου καὶ 

᾿Αϑηνᾶς ἱππείας. ΤῈ αἱΐαν οὗ Μίπουνα 15 πού τηιϑηὐοπθᾶ ὈΥ ϑορμὸ- 

165 ἴῃ {Π|8 ΡΙΔΥ, δχοδρὺ ἴπ ἃ ΒΠρῃῈ τϑέργύθποθ Υ. 898: πρὸς τούςδε 

βωμούς: ἴογ ὕπε ροϑῦ τηῖρηῦ ἀ86 {πὸ ΡὈ] τ] πιθοῦ οἡ δοοοπηῦ οὗ 

1π6 τηρίχθ, 88 ἄρον ν. 888. ἴῇ βρϑδκίηρ οὗ ὕπ6 εἰΐδυ ἰο Νορίιμο. 

Ηδς οουδ ]Υ πιθηὐίοηβ δα ποβύτιδη Μίμπμουνϑ ἴῃ γ8. 1070 544.: οἵ 

τὰν ἱππίαν τιμῶσιν ᾿4ϑάναν καὶ τὸν πόντιον γαιάοχον Ῥέας φίλον 

υἱόν. ὙΠΟ οἰτοπιηθύδποθ ἔγτοὴ ὙΠΟ 516 ἀογίγοα {π|5 Βα ϑιηθ 18 

γρ]άΐθα ὃν Ῥδιβδηῃϊΐδβ ΠῚ, 47, 1. 

Νοχύ ἴο Νορίιμῃθ, Ῥυγοιηθίμοιβ (νβ. δῦ 54.), β6ϑῖηβ ἴο πᾶν Ὀθθῃ 

π6 οἰίθῦ ομ]θού οὗ στρ] ρίοιιθ οὈϑουν αύϊοη ἂὺ ΟΟ]ομῖθ. ΟΥ, Βοῃοῖ: οἡ 

ν. ὅθ; Τιτὰν Προμη ϑεύς" περὶ τοῦ τὸν Προμηϑέα περὶ τὴν 4κα- 

δήμειαν καὶ τὸν Κολωνὸν ἵδρῦσϑαι ᾿ἀπολλόδωρος γράφεὶ οὕτω τῇ π 

(ἀρᾷ Ἠδγη. ρΡ. 400.). ΖΣυντιμᾶται δὲ καὶ ἐν ᾿Δκαδημίᾳ τῇ ᾿Αϑηνᾷ, 

καϑάπερ ὁ Ἥφαιστος. Καὶ ἔστιν αὐτοῦ παλαιὸν ἴδρυμα καὶ βωμὸς 

ἐν τῷ τεμένει τῆς ϑεοῦ. 4ΖΙείκνυται δὲ καὶ βάσις ἀρχαία κατὰ τὴν 

εἴροδον, ἐν ἡ τοῦ τε Προμηϑέως ἐστὶ τύπος καὶ τοῦ Ἡφαίστου. 

Πεποίηται δὲ (ὡς καὶ ΜΠυσιμαχίδης φησὶν) ὁ μὲν Προμηϑεὺς πρῶτος 

καὶ πρεσβύτερος, ἐν δεξιᾷ σκῆπτρον ἔχων, ὁ δὲ Ἥφαιστος νέος καὶ 

δεύτερος. Καὶ βωμὸς ἀμφοῖν κοινός ἐστιν ἐν τῇ βάσει ἀποτετυ- 

πωμένος. 

Ρδιϑᾶπ, 1, 80, 2, νυιύοβ ὕππ8 ΘΟΠΟΟΥἱηρ'. π6 αἸύν οὗ Ῥγοιηθ- 

{ποῖ8: ἐν ᾿ἀκαδημίᾳ δέ ἐστι Προμηϑέως βωμός" καὶ ϑέουσιν ἀπ᾽ 

αὐτοῦ πρὸς τὴν πόλιν ἔχοντες καιομένας λαμπάδας" τὸ δὲ ἀγώνισμα 

ὁμοῦ τῷ δρόμῳ φυλάξαι τὴν δᾷδα ἔτι καιομένην ἐστίν" ἀποσβεσϑεί- 

σης δέ, οὐδὲν ἔτι τῆς νίκης τῷ πρώτῳ, δευτέρῳ δὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ μέτ- 

ἐστιν᾽ εἰ δὲ μηδὲ τούτῳ καίοιτο, ὁ τρίτος ἐστὶν ὁ κρατῶν᾽ εἰ δὲ 
-" 5 ἰχ ε 

καὶ πᾶσιν ἀποσβεσϑείη, οὐδείς ἐστιν, ὅτῳ καταλείπεται ἡ νίκη. 

ΠΡ ΉῚ ὙΨΥΩΡ Ψ ΨΥ 
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Βαυὺ Ῥτγοιπούποιιβ 15. 681164 πυρφόρος ὈΥ βόΡῃοο]θ5 ν. δδ., θθόϑιιβο 

ἴπ {π6 πιοϑὺ ϑηοϊθηῦ τυ ΠΟΙΪΟΡῪ Π6 νῦδϑ5 5 ΡΡΟΒΘαᾶ ἴο ΡῈ πὸ δαδοῦχος, 

ποὺ {π6 τ ΚΟΥ οὐ τηϑηϊτῖηα, 885 18 ορϑούγνθά Ὀγ Βιϑιβῖρ ΕΏΘΥΥ. 

ῬΡ. ΧΧΧΥΤΙ. Απᾶ [6 να 8 γϑρυθβϑθηΐθα θθδυΐηρ' ὃ ὕου ἢ ἴῃ 5 τἱρηῦ 

παηᾶ, ἴο ψΪΟἢ γϑίθυθηοθ 15 τηϑᾶθ θγ Ετιγῖρ. ῬΠοθη. 1121. δα. Μείμῃ. : 

δεξιᾷ δὲ λαμπάδα Τιτὰν Προμηϑεὺς ἔφερεν ὡς πρήσων πόλιν. ΤῊϊ5 

ΟΦΟΥΟΝ ΒΘΘΠῚ5 0 Πᾶνα ὈΘΘη ϑίζθῃ ἴοι ἃ βοθρίγθ ὈΥ Τυυϑηϑομίάθα. δηά 

ἈΡο]]οάουιιβ, ἃ5 αποίοα ΒΥ ὑπ ὅ'ομο δῦ Ρουθ. 

ΤῊ ΙΘϑυμΘα γὙϑιηδυκθ οὗ Ο. Ἐς Ἡ υ δ π πη ἴῃ Πὶβ5 Θαδοβϑί. Οδαι- 

Ροᾶ. Οδρ. ἐγ. (δυθυτγρ,, 1887) ρΡ. 68 544. ἄσβουγθ ρδυύοα]ϊαν αὐϊθηίίοη. 

Ἐπ 

ΤΠππαογᾷ. ΥΠΙ, 967: ξυνέλεξαν τὴν ἐκκλησίαν ἐς τὸν Κολωνόν" 

ἔστι δὲ ἱερὸν Ποσειδῶνος ἔξω τῆς πόλεως, ἀπέχον σταδίους μάλιστα 

δέκα. ΟἿ. Βοῖὶδὶρ Ἐπ. Ρ. ΧΧΥΤΠΠ. 

8. 4. 

Ἀρο]]οά. Π], ὅ οχίγ. : παραγενόμενος δὲ (5.. ὁ Οἰδίπους) σὺν 

᾿Αντιγόνῃ τῆς ᾿Αττικῆς εἰς Κολωνόν, ἔνϑα τὸ τῶν Εὐμενίδων ἐστὶ 

“τέμενος, καϑέζει ἱκέτης, προςδεχϑεὶς ὑπὸ Θησέως" καὶ μετ᾽ οὐ πο- 

λὺν χρόνον ἀπέϑανεν. 

5; δ: 

ΤΠ6 ποῶρ οὗ γοοῖθ, ΡΟ πο Οραϊριιβ βοαύθα ΠΙμη5611 οἡ ἢγεὺ 

δηδουΐηρ ὑπ 566 η6, νγὙβ Ο8]164 γαλκόπους οἵ χαλκοῦς ὁδός, ἃ85 τγὸ 

Ἰθαῦη ἔγοπι γ8. ὅθ 5η4.: ὃν δ᾽ ἐπιστείβεις τόπον, χϑονὸς καλεῖται 

τῆςδε χαλκόπους ὁδός. ὙΥΠΟΥΘ {π6 ΒΟΠΟΙ δὲ πα5 ὑπ|5 ποίο: χαλκό- 

πους ὁδός᾽ ὡς οὕτω τινὸς καλουμένου τόπου ἐν τῷ ἱερῷ. Φησὶ δὲ 

᾿πολλόδωρος (ἀρυᾶὰ Ηδγπη. Ρ. 401) δι᾽ αὐτοῦ κατάβασιν εἶναι εἰς 

Ἅιδου. Καὶ Ἴστρος δὲ μνημονεύει τοῦ χαλκοῦ ὀδοῦ, καὶ ᾿Δστυδάμας. 

Καί τις τῶν χρηδμοποιῶν φησι" 

Βοιωτοὶ δ᾽ ἵπποιο ποτιστείχουσι Κολωνόν, 

ἔνϑα λέϑος τρικάρανος ἔχει καὶ χάλκεος οὐδός. 

Βαῦ ὑπῶῦ ὑπ6 ροθὺ ἀϊ4 ποὺ ὈΥ ὑπὶ8 πϑηηθ βρη Ὺ ὍΒΙ ὑπ6 τὑόοῖκβ 

γαρυοβθηΐθα ἴῃ {πὸ βόθῃθ, Ὀαὺ 1Πκουῖθθ. οὔποιβ βἰθπαίθα Ῥογοπα 1, 

ΙΔ ΡῈ 58 δέαοίου γ οοηοΙ θα ἔσγοιη ν 8. 1590 54. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀφῖκτο τὸν καταῤῥάχκτην ὀδόν, 

χαλκοῖς βάϑροισι γῆϑεν ἐῤῥιξωμένον. 
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ΤῊ πηϑϑηΐηρ' οἵ ὙγΠ1Ὸ}} 15. Ὁπῖ|5: θα μΘὴ 6 84 ὁοιηθ ἴο 

{πὸ Βορίπηϊηρ οὗ ὑπ6 τοδᾶ Ἰοδᾶϊηρ ὕο ὑμ6 ον ῖ δοῦν (ἐς 

τὰ κάτω ῥηκτόν), ΜΕΪΟΝ ψὰβ βθουγοα ψιῖῦ ΡῬΥΔΖΘΩ 5ὕθΡ8 

ἔγοι ὑπ Ἰον δϑδὺ ογοιπηᾶ. ΤΠ ΒΟΠοΙαδὺ 15. τοὶ αατ6. οογγοοῦ ἴῃ 

1π6 ΤΟ]Π]ονηρ' ποίο: ὃν ἐν ἀρχῇ εἶπεν χαλκόπουν ὀδόν, τοῦτον νῦν 

ὑποτίϑεται ἐκτὸς τῆς σκηνῆς, καὶ οὐκ ἔτι ἐν ὄψει τοῦ ϑεάτρου᾽ καὶ νῦν 

καταῤῥάκτην προςηγόρευσεν διὰ τὸ νομίζειν ἐκεῖνον τὸν τόπον κατά- 

βασιν ἔχειν εἰς “Διδου. καὶ εἰσὶν οἱ δι᾿ αὐτῆς τὴν ἁρπαγήν φασι τῆς 

Κόρης γενέσϑαι. Βαΐ 50 ἴδ᾽ ἔγοτη ηΥ ὑπίπρ' ΟΟΘανΪηρ' ἴῃ ὉΠῚ5 ΡΙΘΥ 

{πωῦ δὴ 1οϑα 8 ἤο ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ομδηρα οὗ βόθηθ, ἰδ 15. ααἰΐθ ονϊαθηΐ 

ἐπαῦ {16 βθθμθ οὗ ΟΌΙΟΙ 15. οὖ ὕπ βϑιηθ ρῖϑοθ ὑβγουρμοιῦ. Ὑ 6. τητιδὲ 

ΒΟΥΥΘΥΘΙ το] ]θοῦ τψπϑοὺ Ἡ ΘΥ ἃ ἢ ἢ πὰ 5 τἱρηγ ΟὈδουνϑα οἡ ν. 1586 

(ν5. 1ὅ90 54ᾳ.)}, ὑπῶῦ ὑἐπὸῦ ρᾶτύ οὗ π6 ῬγδζΖϑῃ πγ ΘΒ ΠΟ] 15 τηϑϑηΐ, ὙΠΟΓΟ 

[η6 ἀοβοθηῦ ἰο Ηδάθβ νγὰβ Βιρροβϑα ἴο οχιϑῦ. 

Νον Ὁ 15. Μ611 πο ὑπαῦ {π6 οηΐγϑηοο οἵ Ταγύανιβ νγῶϑ γ6- 

ΡΙΓοσθηίρα Ὀγ {Ππ6 ρΡοοίβ ὃ5 ἀθέεπαθα θγῪ ἴγοῃ σαίθϑβ δηα ἃ Ὀγδϑζθῃ {8 γ8- 

Β58ο014, ἃΒ Η οι. 11. ΥἹΠ, 18: 

ἔνϑα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός. 

ῃα Ἡοδιοα ΤΠΘορΌμ. 811 5η6.: 

ἐνθάδε μαρμάρεαί τὲ πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός 

ἀστεμφής, ῥίζησι διηνεκέεσσιν ἀρηρώς, 

αὐτοφυής. 

ἡὐῷ, 

ΤΠ656 5816 ΤΟ ΟΚΒ, ΜΥΒΙΟΝ γα πᾶν }πιδῦ ἔουππα βγ]θα πὸ 1 ἃ Ζ 6 ἢ 

ΠΥ ΘΒΠΒΟΙ, τὸ οδ]]64 ἔρεισμα ᾿ϑηνῶν ἴῃ ν. ὅ8. Ἠ οἰπὶρ (Βπδνν. 

Ρ. ΧΧΧΥΙΠΠ.) ἰαὐουργοίβ ὑπὰθ: ὙΠῸ Ἰονοϑῦὺ ἐοππαούϊοι (οὗ ὑπὸ 

Ῥγδζθη ΠΥ 65}}014) ψῶβ βγη ρύμοπρα {Ὁ} ὈΥΔΒ5 ἴῃ 58πῸ0} ἃ 

6, Ὁπῶὺ πμ6 οἱύγ θυ ἀθον ἤο ἃ σήϑδύὺ οχύθηΐϊ, 

Βοοιηθα ἰο θ6Ὲ ϑαρρονίοα ὈΥ 1; δπᾶ πϑῆδθ Ὁ ψουἹᾶ 6 

Βύγ!οᾶ ἔρεισμα ᾿ϑηνῶν. Βυῦ 1 Υ6Ά1}γ οδηποῦ πἀπαουβύδηα ΠοΥν 

ΑΥΠΘη5, ΒΊΟΝ δἰοοά δὖ βοπιθ ἀϊβύδποθ ἔγοπι ὕπθ8586 γὙΌ 0 Κθ, οου]Ἱᾶ 6 

5814 ἴο 6 θα1Π0 ἀθονο ὑπο. Ηδθποθ 1 8δηὶ ἱπο] θα ἴο ΒΈΡΡοΒΘ ὑπδΐ 

{πὸ ροϑὺ πᾶβ, ΒΥ ΔΗ το δι, ὁ81164 {πᾶ ΡΊΙθοΘ ὑπ οα. δοςοιύπηῦ οἵ 

{π6 Ῥαγίδὶ οὗ Οοᾶϊρι9. ἘῸΥ {πῶῦ 15 βεϊα ἴο πᾶν τοπᾶογθα {Ππ|8 ρΊϑοθ 

{π6 ργοδίοδυ ἀθίθπεθ οἵ ὑπὸ Αὐπθηΐϑηβ ἀρϑίηβῦ ὑποὶν πρϑῖρ ου ρ' 

Θμθμἶθ65, ὑπ6 ΤΠΘΡαμ5. ΟἿ, 1694 54.: ὥς σοι πρὸ πολλῶν ἀσπίδων 

ΨΥ ΕΥῃ0Ψῃ ΨΥ ΠΡΟ, ἈΠ ἢ ΟΡ ΤΉ ΉΥ  Υ 
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ἀλκὴν ὅδε (ὁ τόπος, οὗ μὲ χρὴ ϑανεῖν) δορός τ᾽ ἐπακτοῦ γειτόνων 

ἀεὶ τιϑῇ. Οομιρ. 1688 5ᾳ. 389 ---411. 457 ---4600. 616----628. ΟδΥέδιη]ν 

1 ὅπ ρωοα θοῦ {πὸ ἤϑῖηθ ἔρεισμα ᾿ϑηνῶν οπ {πῶὺ δοοοπμηΐ, ὑπ 

ὉΠ ΟΠ ΟΠ Ἶ5η 5. ΡΟΥΘ Οὔ ργάομδθ]6. Εν 6 ΒΟΡΠΟΟ]65 ἐπ γοαπορα 

{πΠ6 βίγϑηρϑθυ δχρ]ϑἰηΐηρ ὑπ6 βἰθπδύϊου οὗ {π6 νἱ]ὰρο οὗ ΟΟ]ομτιβ ἴο 

Οδαϊριιθ, ποῆθ οὗ {πῃ6 Αὐμθηϊδηβ οου]α σγομᾶου ὑπῶῦ ὑπῶῦ πϑιηθ τγ88 

τιβ86 ὈΥ {Π|6 Βύγ δ ηρΡῸΥ, ὈΥ ὙΠΟ ὕΠΟ56 γΌΟΪΚΒ ὝΘΥΘ ΘΟΙΙΙΠΟΙΪΥ ΟΔ]]Θα, 

ΔἸ Πποσρ ὑποῪ ἀουϊγοα ὑπαῦ ἤϑπιθ ἔγοιη ὅπ6 βυρβοαθθηῦ Ὀυγ18] οὗ 

Οεαϊρυβ. 

Οἱ {πΠ6 δαιηΐγαθ]θ θϑδαΐν οὗ {π18 ἰγαρθαγ 866 ἁ. Ὗ. ΒΟΒΙ6Ρ6] 

46 αὐίο ἄγδιη. Τ. 1, νη. 1177--- 185, Ε΄. Ἡ θην. Φδοοῦὶ, Ορρ. Υγο!]. 1, 

Ρᾶρ. 200 8)64ᾳβ. Δυρ. Ππι4. δ οο ὅορῃ. Θαυϑοβύ. Τ᾿ 1, ῥ. 881---8560, 

διὰ ον. ΒοΙδὶρ ἴῃ ΕΠΔΥΥ. οὗ {ΠῚ85 ΗΙΪΔῪ Ρ. ΧΠῚ--ΧΧῪ, νσῆὸ Πιδἃ8 

ΘΠΙΘΗ͂ν Ἰαθουγοα ἰο οχρ] δίῃ ὑπ 5Κ1ὶ}11} οχ ῃιθιῦοα θγ πὸ ροοῦ ἴῃ 

οοηδύγπονϊηρ ὑπ Ἰοϑαάϊηρ ρΡδυὺβ οὗ ὑπ Ρ]δ.. ϑββοιῃηθ ὑθη Δ ΚΒ 

ἢ. ὑπ βαθήθοῦ ἃγο 8180 τηϑᾶθ γῪ ΤΠ αὶ σ απὰ, ὑπ αουτηδη ὑγϑη8- 

Ἰαῦον, μ. 862---867. --- Οὐ {πὸ ἱπίοηίιοῃ οὗ ὕπ6 ροϑὺ ἴῃ νυϊῦϊπρ 

{Ππ6}6 86. βοὴ 6 Θχοϑ]]θηῦ ΤϑιηδυῖΒ ὈΥ 4. α. Κα ἄν θύῃ ἴῃ ἷἰθ. αουπϑῃ 

αἰββουθαύοη οα πὸ ἂρ πᾶ τπὐθηῦ οὗ {Π15 ΡΙδν,, νυυιθίθη δηα τϑϑα 

ἴῃ Αοϑάδριῃ. 110. ΒοΙΟ]. ἃ. 14. ΕΘΌν. 1828. --- ΕὟῪ. 5 ὦ 05, ἴῃ Δαάϊίδμι. 

δ ϑι]Ζου. ΤΉΘου. οἷο. Τ'. ΤΥ, νυ. 146, ψῖιο 18 Ὁ] ον θγῪ ΒΟΘΟΚΗ 

ἄς ατν. Τὰ. Ῥυϊποῖριθαβ Ρ. 187, ΟΌβουνθβ ὑπᾶΐ ἰηἀϊοα οηβ. οὗ δἀναπορά 

δ5 8 ΠΙΔῪ 6 ἰγδορᾶ ἴῃ ὑπὶ8 Ὀ]ὰγ:; βδίποθ ὕπο δῇαοοίοηϑβ οχοϊδθα ὁ 

γϑϑαίηρ ἰὖ ΔΥΘ ἸΊΟΥΘ {πὸ ὕποβϑθ ἱπϑριγθα θγ γὙϑϑαϊηρ 6] ΘΡῚ65 ὕπϑη {Γ8- 

σοάϊθδ; [Ὁ οὐὐ δἰθούϊοηβ ἂὺθ αἰδίγδοϊθα ἢ πΘαδΥ ἔθδυβ ὈῪ {Ππ6 

αἰδοοῦγβα οὗ πθ ὑϊπηϊα οἱ τπϑη, ὑπ ουϊϑῦ οὐ Ῥο]γηΐοθθθ, δηᾶ {πΠ6 

ΘοΙρΡΙϑἰηΐβ οὗ Απδρομθ πα Ἰβϑηθη6., ΔΎ ΒΊηρ' ἔὙΟμῚ ὑΠ 6  ὉΧοθβδῖγο δ- 

ἔθούϊοῃ ἴον ὑποὶν ἔαύπον. ϑοιηθ δὐνθιηρὺ ἤο ἈΉΘΟΥΣ ὕΠπ656 ΓΘΠΊΔΥ ΚΒ Πδ8 

Ῥθθη τηϑᾶθ ῬγῪ δοοῦ Ι. 1. Ρ. 848 ---8ὃ848, Βυῦ Τί υ 5 6 ἢ (Δοῖα ῬὨϊ- 

Ἰο]ορο. Μοηϑοο. ΤΟ 1, Εδ50. ΠῚ, ρΡ. 828 54.) πίη κβ ὑπῶῦ 10 Ὀούγδυβ 

ΤΥ 5 οὗ ἃ γοῦηρ' ἃ ηα ποῦ ΘΟΙΡ]οὕθΙΥ τηϑύπτϑα τηϊπα, 50 ἢ 85 σου]ᾶ 

ΡῈ ὑπδὺ οἵ ὕπ ουϑηᾶβοῃ οὗ ϑοόρῇοοὶθθ, Ὁ ὙΠΟΠῚ Π6 διιβρθοίβ ὑπ Ρ]ΔῪ 

γγῶβ ΘΟΙΠΡ]ούθα οἢ ὑπ6 ἄθαῦ οὗ ὅόορῃοο]ο5. Ὀθίουθ 18. φοποϊπβίοη. ΤῸ 

ὑπὶβ οι βὶρ γΧΥΧ6}1 γ6ρ]165: ὑπῶῦ β.0}} ΟὈΒουν δύο. ἃῖ6 οὗ π0 σψϑ]τθ 

ὙΠΘῈ ὈΠΒΙρΡΡοΥΘα ὈΥ δυριμηθηΐθβ. ΗἩΘΥϑΠΠ, ἴῃ Π5 ργθἔθϑοθ ΟἾΥΘΒ 

ὑπ6 το] ]ονῖπρ' ἡπἀρτηθηῦ 8.5. ἴο ὉΠ6 τηϑυϊὺβ οὗ ὑπ6 ρίθοθ: “1 ὀθυύϑί] νυ 
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Ἐπ ηκ ὑπὸΐ 1 δὴν ὁπ6 γϑϑᾶβ ὕΠ15 ῬΊῸν τι ἃ τϊπᾶ ὈΠΡΓΘ] υἀϊοοα ὈΥ 

“ΒΥ ῬΥΘν οι 5. Ορἰπΐοπ, δ πα δὖ {Π6 βϑιὴθ {Π1π|)6 ΟΠ ΒΙ θυ 5 πὸ πϑύπτθ οἵ 

π6 ῥ]οῦ, τορϑίμου τιν [Π6 ἂρ δῃᾷᾶ βιὐθαθϑύοη οὐ ὑπ ρϑύβοιβ ἰηΐτο- 

ἀπορά, π6 Ψ11]1 ἤπα δνουυτῃΐηρ' ΘαΌΘΙΠΥ γϑαο]θηΐ οὗ {πὸ γοααπᾶεπί 

ον ἤονῖηρ οἵ γοῦν] ἔΥΘΒΠΠ 655. οὗ ᾿τηδρι πύου, δηᾶ οὗ {π6 νοσαν 

ΒΙηθ Οὐ 6 855 οἵ ἃρ8. 50 ΟΠαΘΥᾺ] δὺο ὑπ ἔογσοθ δηᾷ ορυδυϊυ οἵ {π6 

Βϑῃνπηθηῦβ, αἸούίοη, 8δη4 νουβιβοδύϊοη, ΘΥΘΥΎ ΤΠ γ6 δἀερίθα ἴο {πὸ 

οἸγουμηβύδϑηοθ5 οἵ ὕπ6 ρίθοθ δμᾶ {πὸ ΤΠ ΠΟΥ Οὗ Θϑ ἢ Ῥϑύβοι ὑπουϑίῃ, 

ἂὺ {ὑ1Π|68 υἱβίηρ ἴο ὑπ πὶρημοδύ οχίθη οὗ Ἰΐνϑιυ νἱροιν, αὖ οὐ 5 

ἰθ ρ αὶ νὰ {πΠ6 τηοϑύ δχαυαϊβδιύα βού θ55.᾽" 
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ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

7 ἔκνον τυφλοῦ γέροντος ᾿Αντιγόνη,, τίνας 
χώρους ἀφίγμεϑ', ἢ τένων ἀνδρῶν πόλιν ; 
τίς τὸν πλανήτην Οἰδίπουν καϑ' ἡμέραν 
τὴν νῦν σπανιστοῖς δέξεται δωρήμασι; 

ὅ σμικρὸν μὲν ἐξαιτοῦντα. 
μεῖον φέροντα᾽ καὶ τόδ᾽ 

τοῦ σμικροῦ δ᾽ ἔτι 
ἐξαρκοῦν ἐμοί. 

στέργειν γὰρ αἵ πάϑαι μὲ χὠ χρόνος ξυνὼν 

γ. 1 544. ορβοο]θβ πὰϑ ϑαιηὶ- 
ΤᾺΌΙΥ οοπίγινοα ἴο οχοῖΐθ ἔθ Πρ 5 

- οὗ ὀομηρδβδίοη ἔου Οδαϊριιβ Ὀ. ἴη- 
ἰγοαιιοῖπρ' Ὠΐτη ἴο ΙΒ ϑιιαιοΥβ ποῦ 
ΟΠΪΥ ΟΥΘΥ ΒΘ] Θα σιῦῃ {Ππ6 ρογϑοῦ- 
οϑὺ ὑγοι 165, μα ΠΠΚουγῖθ6. ΘΧΟΘ]- 

ΠΤ Πρ ἢ Π15 ροπμουοδιν οὗ τηϊηα. ΕῸΓΣ 
{Π6 Ἰηο0 6 ΘΘΠΘΥΟΙΙΒ ὑπ6 Βρ1γ1ὖ ταῦ ἢ 
ὙΠΟ ἃ Ιηδπ ὈΘΘΙΒ ὑγοῖ]6, {Π6 
ἸΠΟΥΘ ἄοοθβ 6 οχοζί οὔν ρἱζυ ϑηάᾶ 
Ῥϑῃθνοΐθηοο. 

Υ. 854. καϑ' ἡμέραν τὴν 
νῦν] Οδαϊραδ 5ΘΘΙΒ ὅθ ΔΥΥγ 6 δὖ 
{π6 ρύογθ οἵ πθ Βπιιηθηϊάθβ ΘΘΥ]Ὺ 
ἴῃ ὑπ6 τηογηΐηρ. ΟἿ, νβ8. 98--- ἘΠ00. 

Υ. 4. ὅ61ο].: σπανιστοῖς" εὐ- 
τελέσι. 1. 6. ὑυϊΠῖπρ' ἀπ πηοδογαΐα, 
ΒΌΘΙ 8.85. ΔΥΘ π5Ὲ8}}Υ βίνϑη ἴο Τη81}- 
αἀϊοοηίβ. ΤῊ6 ρῆγαβο δέχεσϑαί τινὰ 
δωρήμασιν 5 1Ππ5ὐγαϊοα τι 6χ- 
ΔΙΩΡΙ65 ΥῚ ΑΡΥΘΒΘὮ οη ΑΘ50ῃ.1, 

Ρ- 603. Οσαρδτθ 180 Χ 6ῃ. ἌΠΔ5. 
Υ, ὅ. 24: καὶ ξενίοις, ἢν μὲν ξ13 
ϑητε πρὸς τὴν Σινωπέων πόλιν, 
ἐκεῖ δεξόμεϑα. 

Υ. 6. 568}|01.: μεῖζον φέροντα, 
βραχύτερον ἀποφερόμενον τοῦ αἷ- 
τηϑέντος. οὐ γὰρ ὅσα αἰτεῖ τις 
λαμβάνει. Οπ φέρειν, ἴον ψ ΒΊΟΝ 
Ομ που] παν οχρθοίθα φέρεσϑαι, 
8566 Βαεῖδῖρ Ρ. ΧΧΥΤΙΙ. Νοχύ νψ9 
πητιδ ΟΌβουνο ἐμοί, θδόδιβο Οδϑαϊ- 
Ρὰβ 780 Ὀοίουθ βρθϑκθ οἵ Πἰπη56 1 
85 Οὗ διῃοίμου ρϑύϑοῆ. Βαΐ νϑὺνὺ 
ΒΙΠΉΪΠΑΥ ΘΧΘΙΊΡΙ65. ἅτ ϑαἀδπορᾶ ὈῪ 
ΤΟΡΘΟΚ οῃ Α]. Ρ. 2308. ποΐβ δα. 11, 

Υ. 7. χώ χρόνος ξυνὼν μα- 
κρός] Ι. 6. καὶ ὁ χρόνος, ὃς ξύν- 
εστί μοι, μακχρὸς ὧν, ἴῃ Οαοιήϑη 
πὰ ἀδ5 ΑἸύογν, ἴῃ ἄθὰ 16 ἢ 
Βύϑθῃμϑ, οἴη Βοβ 5. Οἵ. Μδύιῃ. 
8, 217. Ὁ. Βαΐ χρόνος 15 οἴξοῃ αδθ 
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μακρὸς διδάσκει καὶ τὸ γενναῖον τρίτον. 
ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, ϑάκησιν εἴ τινα βλέπεις 

10 ἢ πρὸς βεβήλοις. ἢ πρὸς ἄλσεσιν ϑεῶν, 
στῆσόν μὲ κἀξίδρυσον, ὡς πυϑώμεϑα. 
ὕπου ποτ᾽ ἐσμέν. μανϑάνειν γὰρ ἥκομεν 
ξένοι πρὸς ἀστῶν, χἂὰν ἀκούσωμεν τελεῖν. 

ἈΝΤΊΓΟΝΗ. 
7, , Ε . » ΄ ) ΕΣ ΔΗ͂Σ 

πάτερ ταλαίπωρ Οἰδίπους. πύργοι μὲν, οὗ 

ν.9. ΜΒΞ, ϑάκοισιν. 1 πᾶνο ξο]]ονγο ὑπθ οιποπἀδίίου οὐ Κ᾽ ἀ16γυ. 
Υ. 11. 1 πᾶν δδορίοα πυϑώμεϑα ἔτοιη ΒΥ απ ὁ Κ᾿ 5 ὁοπ)θοίαγο, 

ὙΠΟ 15. ΓὉ]]ονγοα Ὁγ ΕΠ] 516 γ. ΜΗΝ, πυϑοίμεϑα, ΜΈΪΟΝ 18. ΔΙ ΗΪΥ 
ἀοίθπαρα ὈΥ Μεαύψη. αν. 8. 5618. 1. 4. Ρ. 1188. ψΠοὸ οχρ ϑίηβ Ὁ: πυ- 
ϑώμεϑα. εἴϑε δὲ πυϑοίμεϑα. 

ἴον δ 6. (οἴ. ου ῬμΠοοΙ, 804.), ἀπ 
ΕΠ ΚΟ Ὶ56 χρόνος μαλχρός, ἴον οἱ ά 
56, 88 ἴῃ {Π18 ρδβδδδρο δᾶ Οδᾶ. 
᾿. 9608, Οφαϊριιβ ὑπο ἔουΘ ἸΏΘΘΠΒ: 
καὶ τὸ γῆρας, ᾧ ξύνειμι. Οα {Π6 
Ῥἤταβο ξυνεστί μοι γῆρας 1 μᾶγ6 
ἰγραΐθα δὐ Α]. 980. 

Υ. 8. καὶ τὸ γενναῖον τρί- 
τον] ΕῸΣ {πὸ δἀάϊίοη οἵ τρέτον 
Ναϑνθ ΘΟΠΡΔΥΘΒ 391. Α1.1114. Οοα. 
Ἐ. ὅ81. 

Υ. 10. 56 }01.: ἢ πρὸς βεβή- 
λοις" βέβηλος τόπος ἐστὶν ὁ ἀκά- 
ὅϑαρτος καὶ βατὸς πᾶσιν. Βεβήλοις 
15 ΘνἹἀομ ΠΥ 564 ἴῃ πε προαΐρυ; 
ατϑιτηδν. ἴθ ΒΘΚΑ. ΔΑμπροᾶ. αγ. Τ᾽ 
Ρ. 828: ἀβέβηλος τος βέβηλα δὲ 
ἐλέγετο τὰ μὴ ὅσια, μηδὲ ἱερά" 
οὕτω “Σοφοκλῆς. 

Υ. 11. στῆσόν μὲ κἀξέδρυ- 
σον] ΒΥ {πμ6 ἢνβὺ οἵ [π865886 νογᾶβ 
Οδαῖρυβ ΒΊρΉ Π 65 Ὁπῶῦ ὑπ6 6 15. δὴ 
6ῃα οὗ ργοοθϑάϊηρ, Ὀγ ὕπο Ἰαῦον 
ἐπῶὺ ἢΘ ὙΥΊ5Π65 ἴο 6 βθαΐθα. ΤῊ15 
15. ΟὈβουγϑᾶ Ὁ. “8 6008. 

1014. ὡς πυ ϑ'ὡμ ε ϑ' α] ΕΟΥ ΙΠ]6 55 
Οϑαϊριβ βοῦ ἄονγῃ, Απθρομο σου] 
ποὺ Ιθᾶνθ πῖτη ἴο πα πῖγο το τ ῃδὺ 
ῬΙδοθ ποὺ πϑᾷ ΘοΠ16. 

ΝΜ; 19. 5'680].": ανϑάνειν γὰρ 
ἥκομεν" εἰς γὰρ τοῦτο, φησίν, 
ἐληλύϑαμεν, ἅτε δὴ ξένοι ὄντες, 
παρὰ τῶν ἀστῶν μανϑάνειν, τί ἐστι 
πραλχτέον ἡμῖν. Οεοαϊριιθ 56θπηβ ἴὸ 
μδγο νυ δῃρα ἴο ἸΘϑγ ἔγοόμι ὑπο ΑΥΠο- 

ὨΪΘΉ5, ὅο ὙΠΟΒΘ Οἷὖγ π6 ΚΠΘῪ 6 
μδα οοηθ (οἴ, ν. 28.), θυ ὑπδΐ 
ΡΙδοΘ νγῶβ βιδαοΐθα, τ ΥΒ1Ο ΙΝ 1Ὁ νυ δ 
Γαϊοα ἔον. τη ἴο πᾶ δ δμᾶ οὗ 18 
ὑγοι}]65. ΕΣ ἢ6 ψὃϑ ποῦ δδΥ8 
ὑπαῦ πὸ ποά ΑἸσοδ αν ὁοΙη6 ἴο ὑπδΐ 
ΥΘΙῪ ϑδροῦ, 85 18. ΟΙΘΔΥ ἔγόομα ν 5. 88. 
41 54. 89 566. ἘῸΣ {π6 ρῆγαβο ἤκο- 
μὲν μανϑάνειν οἵ, ΜΉ}, 8. ὅ92. 

Ὑ. 18. χἂν] 1. 6. καὶ ἃ ἄν. 
Ὀιη ον οθδοῦνοϑ ὑπὺ ΜΑΥκΚΙαπα : 
πῶ τοϑίουθα ὑπ βϑιηρ οὐϑιδὶδ ἴο 
Αὐἰβύορμ. ΤΠθβιθοραι. 90: ἐκκλη- 
σιάσοντ᾽ ἐν ταῖς γυναιξί, χἂν δέῃ 
λέξονϑ᾽ ὑπὲρ ἐμοῦ πᾶ ἐπα Επτὶ- 
Ρἰάθ5 ἨθΥδ8ΟΙΪ. 178. πὰ5 ἴῃ Π|κ 
το ρατὶ οοπίγδοίοα καὶ ὁ ἐν ἴπἴο ᾿ 

χου 
ν. 14--.90. ΤΠ6 οοπποχίοη οὗ ἴΠπ6 

Ρδβδδρθ 15 {π186. Οδάϊριβ πᾶ βαϊᾶ: 
Ραῦ τὴ ἴῃ βοὴη6 βροῦ 80 ὑπὰῦ γοῖ ᾿" 
Τδ 6 8016 ἴο Ιθᾶγθ τ8δ δ:ηᾶ ἴπ- 
αὐτο ἔγοιη ὅπ Αὐμθηΐϊδηβ ὙὙΠ6ΥΘ 
ὑπῶῦ ῬΙδοθ 15 βἰψπδιθα, ΒΘ 9 ἴὖ 5 
[αϊθα ἔου τὴ6 ἴο ϑῃᾶ τ. 116. Δη- 
ὉἰθΌΠ 6 ΥΘΡ]165: ΑΒ ἴΠ6 οἱδγ Οὗ ΑΒΘ ΗΒ 
158. δὖῦ ἃ ργϑδίου. αἰδίδποθ ὕπδη γοὰ 
δ ῬΟΒΒΙΡΙΥ ΥΘΘ ἢ, βῖποθ γοῦ ΠδΥ6 
ΑἸγοδαν δΟΟΟΙΏΡ] ΒΘ ἃ ΙΟΠΡΘΥ 
7Τοῦσμου ἴπϑη ἰ5 Εὐϊηρ' ον ἐπ οἱα 
τηϑ, Υϑ ΠΘΥ ὕδ]κο βϑϑῦ 1 Π6 Ρ]8 66 
ὙΠΘΥΘ 76 ΠΟῪ 8.16, Βίποθ 10 15 τηοϑῦ 
ΡΙΘαβοπὲ δηα 6110 Ἐπ]. --- ΕῸΥ Απ- 
ὑρομθ οοα]α ποῦ Ἰθᾶνθ Ποὺ {ΡΠ Υ, 
δηα ροῸ ὈΥ Ποιβο] ἢ ἴο ΑὐΠΘη8, 
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πόλιν στέφουσιν, ὡς ἀπ᾽ ὀμμάτων, πρόσω" 

χῶρος δ᾽ ὅδ᾽ ἱρός, ὡς σάφ᾽ εἰκάσαι, βρύων 
δάφνης. ἐλαίας, ἀμπέλου πυκνόπτεροι δ᾽ 

3.0: 3 » ΄ ᾿ 
εἴσω κατ᾽ αὐτὸν εὐστομοῦσ᾽ ἀηδόνες 
ΡΞ ὦ ἥδ. 2. “ἐὼ ψο  Κϑ ὁ ’ . 

οὐ κῶλα κάμψον τοῦδ᾽ ἐπ΄ ἀξέστου πέτρου 

20 μακρὰν γὰρ ὡς γέροντι προὐστάλης ὁδόν. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
κάϑιζέ νύν με καὶ φύλασσε τὸν τυφλόν. 

ΑἈΑΝΤΙΓΠΟΝΗ. 

χρόνου μὲν οὔνεκ᾽ οὐ μαϑεῖν μὲ δεῖ τόδε. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἔχεις διδάξαι δή μ᾽. ὅποι καϑέσταμεν; 

Υ. 16. 1 πᾶν δἀορίοα {Π0 οοπθούτγο οὗ ὙΥ̓ ἃ κα οΥ 1614 οι ὙἹρρ. 
Ο.1, 11. μα  .οοάδ.1]. ἴῃ ,ὄΡθο. οα. ϑορ!ῃι. Ρ. 42. στέφουσιν, ἰπϑίοεᾷᾶ 
οὗ ἦι δοιιπιοι τοϑαϊηρ' στέγουσιν 

Υ. 1454. πύργοι μέν, οἱ πό- 
λιν στέφουσιν])] 1. 6. π ἴον - 
ΟΥ̓, Μ ΠΙΟΝ δαυνγγοιπηᾶ {πῸ οἱ- 
{γ. ᾿Βο Απὺ, 122: ἔβα, πρέν ποϑ᾽ 
ἁμετέρων αἱμάτων γένυσιν πλη- 
σϑῆναί τε καὶ στεφάνωμα πύρ- 
γων πευκάενϑ᾽ Ἥφαιστον ἑλεῖν. 
1 ὀὁδῃποῦ δϑϑϑηῦ ἴοὸ ΕἾ. Δα 08, 
0 ΟὈδούνοῦ ὑπῶῦ πύργοι ταθϑῃ 
ὑπ ἀκρόπολις 5ιἐποΐοα αὐ {πὸ ἔδτ- 
ὑποϑῦ ρᾶυῦ οὗ {π6 οἷΐγ, δ ἃ Ἰοῃρ' 
αἰδίδηοα ἔγοιη πῃ ρῖδθθ. ψΠΘΙΘ 
Οοαΐρυβ νγὰβ ὕπθὴ ΡΥ ρ᾽. ΕὟΟΙΩΙ 
ὑπ6 σαί Ηϊρρϑᾶββ, σμΐοι ἴα 6868 
Ὡθδγοϑὺ ὕο ΟΟ]ομιιΒ, ᾧπΠ6 αϊδύϑηοθ 
ἴο 616 οἰδδϑά9! 15 ὨΘΔΡῚΥ πΐηφ βίδαϊδ. 

Υ. 1ὅ. ὡς ἀπ ὀμμάτων) Α5 
ἔν ἂἃΒ σπη6. ΦΥ͂ Θοπ θοῦ 9 
γἱ δ ἢ 0Π|6 ΘΥ 6. ΟὨ [Ππ6 ρίιγαβθ ἀπ᾽ 
ὀμμάτων 566 ΜοτΠ. 8. 896. ποῦ. 2. 
δια 8. δ12. Θηα ΤΥ ποίθ οἡ Ρῃ- 
Ἰοού. 00. Οὐ ὡς Ἰοϊπεοά τι {86 
1 ῆηλυῖνο (ΟΥ̓ νγ6 ται ππαουϑίδπαᾶ 
εἰκάσαι ΟΥ̓ ΒΟΙΏΘ Β᾽Π118} γ6Υ), οἵ. 
1014. 8. ὅ45. δᾶ θϑοπύ 8. 129, 9. 
δηϊτηϑαᾶν. 8. 
Υ. 16 588ὕ. βρύων δάφνης] 

Βρύειν 5 Ἰοϊποα τι ἃ σϑηϊῖνο, 
Ὀθοδϑιιϑ8 10 δἱρῃῖῆθθ ὕο "6 ἔμ]]. 
ΜΞΝ. πυκνόπτεροι δ᾽7 1. ο. 

πυχναὶ ἀηδόνες πτεροῦσσαι, ἃ8 

[πῖον Ὀιπμαονε τγϑύϑ! 5. 

ἘΠΊ 5] 6 Υἰρ ΠΥ ΘΧρ] ΐη5 εὖ ν8. 
118 854. αποίϊηρ Εα τ. ΗἸΡΡΟΙ. 68: 
εὐπατέρειαν αὐλάν, ῖ. 6. καλὴν 
πατρῴαν αὐλήν, δα Τρ]. Τ΄. 1038: 
πατροχτόνου χερός, ἱ. 6. πατρῴας 
παιδοκτόνου χερός. 8. 5Ππου]α 
ΡΟ Ρ5 δχρ δίῃ ἴῃ [Π6 βϑηη6 τϑ- 
ὩΘΥ ν. 1087 πυκνοστίκχτων --- ἐλά- 
φῶν. ὅ86 ΤΥ ΥΘΙΏΔΥΪΓΒ ἴῃ Οθηϑαγα. 
Αἱ. Ὁ Τοθθοῖκ. οαϊ. ρΡ. 90ὺ 5ᾳ. Οῃ 
ὑπ6 Ὠϊρ ὑηρ8.16., 566 ν5. 670 56. 

ψ,:19: κῶλα κάμψον] καμ- 
πτειν κῶλα, γόνυ, Βἰρηϊῆοβ ἴο 5ἰύ 
ἄονη, ἴο τοδί. 568 Αββϑῇ. Ῥτόμη. 
82 [νι ΒῚ οἵα ἔ. ρ]1.], 896. ΑΨΡο]- 
Ιου. Πποα.1,1174. ΒΕ. ἐπὶ πέτρου 
15. ΤΙΡΉ]Υ ὀχρΙαἰποᾶ Όγ ὕπ6 ὅ6}0]. 
ἐπὶ λιϑίνου βάϑρου. Οἔ. 101: βά- 
ὅρον ἀσκέπαρνον. 

Υ. 20... 5.6.801:: προὐστάλης 
ὁ δόν᾽ ον μακροτέραν ὁδὸν 
ἢ ὡς ἥρμοξε γέροντι. Οπ {πὸ δο- 
ὀαδεύνο 566 ΒΒ οδύ 8. 104, 8. δ... ὁπ 
{π6 ἀαύνο Μετ. 8. 388. ἃ. Βοπύ. 
8. 108. 2. δηπού. 2. 
,Ν. 22. ὅσο ].: χρόνου͵ μὲν 

οὖν εκ᾿ ̓ τοῦ μὲν. χρόνου οὗ σύν- 
ειμί σοι “χάριν οὐ χρεία μαϑεῖν, 
ὅτι τυφλὸς εἶ καὶ ὅτι δεῖ σε πρὸ- 
μηϑείας τυχεῖν. 5ϑοποῖθ ο ΕἸ]. 880. 

Υ.238. ὅποι καϑέσταμ εν] Δη 
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ἈΝΤΊΓΟΝΗ, 
» 9 ’; » 3, 

τὰς γοῦν ᾿άϑήνας οἶδα. τόν δὲ χῶρον οὔ. 

ὉΕΑΤΙΓΘῊ ΣΕ 

25 πᾶς γάρ τις ηὔδα τοῦτό γ᾽ ἡμὶν ἐμπόρων. 

ΑΝΤΊΓΤΟΝΗ. 

ἀλλ᾽ ὅςτις ὁ τόπος, ἦ μάϑω μολοῦσά ποι; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ναί, τέκνον. εἴπερ ἐστί γ᾽ ἐξοικήσιμος. 

β ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 
ἀλλ᾽ ἔστι μὴν οἰκητός. οἴομαι δὲ δεῖν 
οὐδέν᾽ πέλας γὰρ ἄνδρα τόνδε νῶν δρὼ Ἢ , ς γὰρ ἄνδρα νῶν ὁρῶ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

90 ἢ δεῦρο προστείχοντα κἀξορμώμενον; 

ΑΝΤΊΓΠΟΝΗ. 

Ἢ ι Ἢ 3 7, » 4“ 
καὶ δὴ μὲν οὖν παρόντα. χὥ τι σοι λέγειν 
εὔκαιρόν ἐστιν, ἔννεφ᾽, ὡς ἁνὴρ ὅδε. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ ξεῖν᾽, ἀκούων τῆςδε τῆς ὑπέρ τ᾽ ἐμοῦ 
αὑτῆς 9᾽ ὁρώσης. οὕνεχ᾽ ἡμὶν αἴσιος 

ἰᾶάθδ οὗ τηούΐομ 15. ἱπιρ]164 ἴῃ {Π|5 
γνορ. ὅο Επ:. Οὐ. 1380: ἀνάγκης 
δ᾽ εἰς ξυγὸν καϑέσταμεν. Δα ῬΊΟΘη. 
1288: αἰχμὴν εἰς μίαν καϑέστα- 
μὲν 
γ. 94, Κ΄ 6}].: τὰς γοῦν 4ϑ᾽η- 

νας0 δα" ὅτι ἐν τῇ ̓ Δττικῆ ἐσμεν, 
οἶδα" τίς δέ ἐστιν οὗτος ὁ δῆμος, 
ἀγνοῶ. 

Υ. 28. 980 !.: ηὔδα" ὅτι αὖ- 
ταί εἰσιν αἵ ᾿4ϑῆναι. Ἔμπόρων δὲ 
ἀντὶ τοῦ ὁδοιπόρων. ὅ66 οἡ ΡΗΐ- 
Ἰοοῦ. ὅ84. 

Ν. 28. 5ὅ.90].: οἴομαι δὲ δεῖν 
οὐδέν᾽" οὐ δεῖν τοῦ προελϑοῦσαν 
ἐρωτῆσαί μὲ. ἰδοὺ γὰρ ἀνὴρ πάρ- 
ἐστι, παρ οὐ εἰσόμεϑϑα. καλῶς δὲ 
τὰ τῆς οἰκονομίας, ἵνα μὴ μόνος 
Οἰδίπους ἀπολειφϑῇ. ΟἿ. δ00544. 
Οα οὐδέν 566 ΜεδΌΗ. 8. 414. πού. 

Υ͂. 81 5ᾳ. καὶ δὴ μὲν οὖν] 
Οη τΠ6 ΡΑΡΕϊο1685 καὶ δὴ 566 δὖ ΕἸ. 
810. οη μὲν οὐ οὖν οἵ. ΜεΊ.ΈΕ. δ. 626. 
-- Ου ἁνὴρ ὅδε, δοοῦ πὶ γ ἐν τὴ 
566 ἱρ1α. 8. 264 

Ν.88. ἀκούων) Οπδ νου] πᾶν 
οχρθοίρᾷ ἀκούσας, ἱ. 6. ἐπεὶ ἤκου- 
σα. Βυΐ 566 οἡ Ῥμιηοοῦ. 257. ΤῈ 6 
Πηϊύθ νϑὺθ, ἴο γγ 9 ἢ ὑπ ραν ρ]6 
τητιϑῦ 6 ὙΘέουγθα, 15. οτμηϊ ρα, Ρ6- 
ὀϑαδθθ π6 ψοτᾶβ οἵ Οραϊριιβ 6 
ἰἸμ ουγαρίθα Ὁ πὸ ϑύγδηρον. Οἡ 
ὑπέρ τ᾽ ἐμοῦ ἴον ὑπὲρ ἐμοῦ τὲ οἵ. 
Α17. ὅ8. Οοα. Β. 541. ῬμμηΠοοῦ. 1294. 
δα 5866 Μαύ]ι. οη Επγ, Ηθο. 459, 

Υ. 84 5ᾳ. 5. 680].: οὕνεχ᾽ ἡμὶν 
αἴσιος" ὅτι αἴσιος ἡμῖν σχοπὸς 
ἀφῖξαι, ὥςτε φράσαι περὶ ὧν ἀγνο- 
οὔμεν. ΒξοἰΒῖρ' ΟὈβθύνϑδ: ὅΠ6 πηϑῃ 
5. ποῦ βίγιϑᾶ σκοπός Ῥϑοδιδ8 ἰδ 
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γύψτ 
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80 σχοπὸς προφήκεις ὧν ἀδηλοῦμεν φράσαι, 

ΞΕΝΟΣ. 

πρὶν νῦν τὰ πλείον᾽ ἱστορεῖν. ἐκ τῆςδ᾽ ἕδρας 
ἔξελϑ᾽. ἔχεις γὰρ χῶρον οὐχ ἁγνὸν πατεῖν. 

ΟΤΡΑΤΥΤΗΟΈΕΣ. 

τίς δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ χῶρος; τοῦ ϑεὼῶν νομέξεται; 

ΞΈΝΟΣ. 

ἄϑικτος. οὐδ᾽ οἰκητός. . αἵ γὰρ ἔμφοβοι 
40 ϑεαί σφ᾽ ἔχουσι, Γῆς τε καὶ Σκότου κόραι. 

ΘΟΥΔΊΥΓΕΟΈΞΣ. 
᾿ ᾿ ᾿ » ,. 3 , , 

τένων τὸ σεμνὸν ονομθ ἂν εὐξαίμην κλυων; 

ΞΕΝΟΣ. 

τὰς πάνϑ᾽ ὁρώσας Εὐμενίδας ὃ ὅ γ᾽ ἐνθάδ᾽ ἃ 

Υ. 86. ὧν 5 ἔτοιη. ἘΠπ1516 γ᾽ 5 δδῃ γαυ]ρ'. τῶν. 

᾿ ἂν 

Βιειΐ ΔΙ ποι 
ΘΟΡΙΟΟ]65 ὙΘΥῪ οΟὐθη τι5865 ὑπ αὐύϊο]θ ἴον ἃ γϑαῦνγθ ργόποιμι, γοϑὺῦ Π6 
ΠΘΥ͂ΒΙ 4065 80, οχοθρὺ ΠΘη ἃ ὙΥΟΥ͂ΘΙ ΡΥΘοΘΘαβ, ἃβ ἴῃ Υ8. 10]. 804. 
141. 1208. σε Μαιῖμ. δ. ΦΘ ΩΣ 

Υ. 42. 1Τπαγο δἀορίοα ΒΥ ὁ Κ᾿ 5. γϑδάϊηρ' ἂν. 
ΤᾺΡΌΥ σϑὰᾶ ὦν. 

ΥΥ αὐ τη 8.5 ἀαΐγ νγὰβ ὁπ6 οὗ ρῃὉ- 
116 ἰγαδὲ ἃπᾶ οοτημϊβδίοη, θα θ6- 
οϑαθα π6 δα ὈΥῚ ομδηοθ ἢχβύ οΡ- 
Βουγϑα δηά ποίιοραᾷ Οδάϊριιβ. ΤῊ 5 
18. ὈΥΙΘΗ͂Υ ΒΠ θη ὉΥ {Π6 ΟΒοσι8 ἴῃ 
γν. 391: σκοπὸς δέ νιν, ὃς κἀμὲ 
δεῦρ᾽ ἔπεμπεν, οἴχεται στελῶν. 

Υ. 86. τὰ πλείονα] 1. 6. ΤΠΟΒ6 
ΟΠ Υ ΠῚ ΏΡΒ, τυ ΒΙΟἢ γοῖι Υ6ΥΘ ΒΌΪηρ; 
ἴο Β8Υ. δο ῬΒΙΠΟοοῖ, ὅτό: μή νύν 
μ᾽ ἔρη τὰ πλείονα. Οἷ. Μαίι. 
8. 306. πού. ᾽ 
ἈΈΘΤ, οὐχ ἀγνὸν πατεῖν) 

Ι. 6. χῶρον ὃν πατεῖν οὐχ ἁγνόν 
ἐστι, ποῦ τἱρῆῦ, ποῖ ἈΡΥΘΔΌΪΘ 
ἴο ΓΘΙΙΡΙΟῸΒ ἔδοιϊηρ, δ. ὙὙ6 580 
δίκαιός εἰμι παϑεῖν, ἃ 5ἰτηῖ]δν 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ, Ἐπιγ. ΤΡ. Τὶ 1045: βρέ- 
τας θιγεῖν ὅσιόν ἐστ᾽ ἐμοὶ μόνῃ. 
ΒΕΙΡα,, ΟἿ {πθ δοίγε 566 Μϑείῃ. 
8. ὅ85. πού. ἀπ ΕΠ π5]. οὴ ἩοΥ 80]. 
ἘΟΌΤ Ή δ. τ Ὁ 

Υ. 88, τοῦ ϑεῶν νομίξεται 
ΟΥ Απί. 738: οὐ τοῦ κρατοῦντος ἡ 
πόλις νομίζεται. 

ΤΙ ΜΝ. ΟΟΥ- 

γ. 39. ἄϑικτος, οὐδ᾽ οἶκη- 
τὸς] 8ὃο ῬΙΠ. 2: ἄστιπτος, οὐδ᾽ 
οἰκουμένη. ΤῆιΘ ΒΌΥΔΗΡΘΥ ΒΡ6 8 Κ5 οἵ 
ἃ ΡΙδοθ βδουϑᾶ ἴο {π6 Ἐΐπιτῖθ8. Ατ- 
ὑρομθ πδᾶ Βρόκθὴ δθονε οἵ {Ππ6 
ὙὙΠ016 ΘΟΙΠΥΥ 5Ππ6 Ὀ6Π6 14, 1 
586 ΒρΡΡοβϑα νγ88 -ἰππαθιοά, ἔγομὴ 
ΒΘ6Ιηρ᾽ ἃ Τη8 ἩΘΔΥ αὐ παπᾶ, 
Υ. 89 5α. αἷ γὰρ ἔμφοβοι -- 

κόραι] Τη6 ΕἸ 165.,. οἢ ΜΥ Π1Ο] 566 
ἩΘυη. οη Αρο]]οᾶ. ᾽Ῥ. 18, Βοόύυι- 
ΘΘΥ ἴῃ ΕΠ Θμαθκο, Ηἰτνύ, Β1|- 
ἀουθποι ἐν ΜυυΠο]ορΊα οἴο. Ὑ01.11, 
Ρ-. 201 5α. ΒοΟΤΗ. ὅ66 8180 ΔΜ τι- 
ἀἰ πα πὶ, ὑπ Οοιδη {ὐϑηβ] δύο ῦ 
ΟΥ πῚ5 Ρ]ΔΥ, Ρ. 279 --281, σπὸ 
{τϑαΐβ οὗ ὕπϑιὰ αὖ ἰθηρίῃ. Οἡ {πὸ 
Ῥγοποὰη σφὲ 8686 Μδύνῃ, 8. 147. 
ἃ. ὅσ. 

Υ. 41. τένων -- κλύων) Απ 
του ϊαῦθα οχρυύθββίοι, ΒισὩ1ΓὙ1ηρ᾽: 
ΠΟΝ ἃΓ6 που ο8116 4 Ὁ ἴῃ οἵ - 
ἄεν ὑπαῦ οὐ πρδυῖϊηρ ὉΠΘΙΥ 
ΒΟΙΥ δὴ ΓΔ Ὑ ἰηγΟ ΚΘ ΤῊΝ 
θη κλύων 866 δῦν. 88. 
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εἴποι λεώς νιν᾿ ἄλλα δ᾽ ἀλλαχοῦ καλά. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

Ἁ 

ἀλλ᾽ ἵλεῳ μὲν τὸν ἱκέτην δεξαίατο᾽ 
4ὕ ὡς οὐχ ἕδρας γῆς τῆςδ᾽ ἂν ἐξέλϑοιμ᾽ ἔτι. 

ΞΙΕΙΝΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστι τοῦτο; 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ξυμφορᾶς ξύυνϑημ᾽ ἐμῆς. 
ΞΕΝΟΣ. 

᾿] 3 ’ 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐμοί τοι τοὐξανιστάναι πόλεως 

ν. 4ῦ. Τηϑίθϑδα οὗ ὥςτ᾽, {π6 τϑβάϊηρ' οὗ ὑπὸ Μ5ΚΝ., 1 ἢᾶγο τοϑίογϑα 
ὡς, ὙΠ} ΕἸΤΙΒΙΘΥ, θού ὁ [Π6 Δα που οὗ {π6 Θ0ΠΟ]. ψ0 ποίθϑ: 
ἐ ὦ γὰρ οὐκ ἀναστήσομαι ἐντεῦϑεν, ἀιια ἔγοπι ὑπ6 56η86 1561. ΕῸΓΣ 
ὥςτε ποι] χπθῶπ: ΠΟΥ οΥ δ, τοι γίαρ ἸΡοπ [86 ῥτοθοοίϊοπ 
οὗ Ὁπ68586 οἷο Βαυΐ Οραϊριβ Βα 5 ὑπωῦ Π6 5Π8}} που οὺ Ἰἰθᾶνο {Π15 Ρ͵δο6, 
ποὺ θθοδιιθθ μ6 γϑ] θα θη. π6 ργούθοῦθῃ οἵ ὕΠο86 ἀθιθ1θ5, Ραῦ ΒΘοδτιδθ 
6 πᾶ Ῥθθη ᾿πξοιτηθα ὈῚ ΑΡΟΠ]Ὸ ὑπαῦ Π18. ἀθαῦ γγδ8 ἀοβεϊπδα [ο ΒδρΡ- 
Ῥϑῃ που. Βαβιᾶθβ, ὥςτε σου] θ6 τηοϑῦ τπιηπδιιδ], 1 πλαᾶθ το ἀθρϑμῃά 
ἜΡΟΩ ἃ βθηΐθηοθ ὙΠΟ 15 ποῦ ΘΧΡΥΘΒΒΘΩ͂, ἀπά οδπποὺ 6 πηααονβίοοά, 
ΤΟΥ ΜὙ11 τθοθίν πὶ ρυορ ΓΟ 51Υ. ΤΊΘη ᾿ἱπϑϊοδα οὐ {πὸ 
ΠΟΤῚ γῆς, ὙΠΟ ΒΘΘΙΏΒ. 11561658, Β01ὴ6. ΟΥ̓ 165 πᾶν βαθύ πίοα {Π6 
ῬδΥ 616 γέ, 1Π6 1 ΡΡΟΒΙΘΉ 658 οἵ γι ΐοῖι ἰ8 δρρδυθηΐ ἴο 811 πὸ Κπον 
1π6 πηθϑηΐϊηρ' οὗ {Ππ18 ῬΑ 1016. 

Υ. 41. 1 πᾶν σπυϊζίθη οὐδ᾽ ἐμοί τοι ἔτοιηυ. 5.6 1:4161᾽8 οοη]. Μ55. 
οὐδὲ μέντοι. 

Υ. 406. 5.6Π0}.: τέ δ᾽ ἔστιτοῦ- Υ. 48. εἴποι λεώς νεν] Οἱ νέν, 
το ἀντὶ τοῦ διὰ τί οὐκ ἀνίστασαι: : ἘΦ 6: αὐτάς, οἵ. Μεδαύθῃ. 8. 140. 

1014. Κ΄9101.: ἄλλα .δ᾽ ἀλλαχοῦ κα- 
λά" παρ᾽ ὅσον ἄλλοι ἄλλοις ὀνό- 
μασι καλοῦσιν αὐτάς. ἄλλα ὀνόμα- 
τα παρ᾽ ἄλλοις καλὰ νομίξεται, 
παρ᾽ ἡμῖν δὲ τοῦτο, τὸ ὀνομαάξειν 
αὐτὰς Εὐμενέδας. σι, ΡΙαΐαγ ἢ 
ῬΠΘμἰϑῦ. ο. 37: ὦ ξένε, νόμοι δια- 
φέρουσιν ἀνϑρώπων᾽ ἀλλα δ᾽ ἄλ- 
λοις καλά. καλὸν δὲ πᾶσιν τὰ 
οἰκεῖα κοσμεῖν καὶ σώξειν. 

Υ. 4. ἀλλ ἵλεῳ μὲν] Οπ Ππθ 
εἰρη ηοδίίοη οὔ {π6 ρδυθο]6 μέντπ 
Παγο ἰγοεϊοα αὖ Απί. 6028. 

Υ. 456. ἕδρας γῆς τῆςδε] 80 
Εν. δ]. 1917: ὁρᾷς τάφου τοῦδ᾽ 
ἀϑλίους ἕδρας ἐμάς: ΟΥΠοΥ ὀχαπι- 
Ρ]65 ἂῦῷ αποίθα Ὀγ Κ᾿ οἱ δῖ οῃ {Π15 
Ῥδϑδαρθ Ρ. 181. ὅπα Μοῦθη. 8.380. 
πού. ὃ. 

ξυμφορᾶς ξύνϑημ᾽ 
ἐμῆς] 1. 6. ΤῊΙΪΒ 15 ὉἈΠ6 65Ὅε- 
ΙΔ οα Ἰὼ οὗ τΡὖΞ ἀοδύΐην 
(Β 6 5 τ σατ ῃ ο' τα ἄτη Ν᾿ Ὸ Ὁ 6η- 
θοοΥΤ ἀθ85 νον ἃ ρ᾽8); οἵ. ὅὃγ- 
65. Ἐρίδι. 10: ὑποδύσομαι τὴν 
ἀνάγκην καὶ ὡς ϑεῶν ξύνϑημα 
ἈΝ λόμον ΒΈΙΡΙ,.. ΒΙΡΆΥ, ἔῸΥ 
Οδαάϊριθ πθϑηϑ {π|5: 1 ἄο ποί 
ΓΙ86, θΘοδ 56 10 185 0 ΟΘΑΤΙΗΥ 
ΘΒ ΦΌΙ 15 6 α Ὀγ 86 ρ0 4 5(ο, οα 
ῬμΙοοῦ. 1090 54.) οὐἡὁ ργϑαϊούθα, 
ὑπ 1 ἃἂῃὼ ἴο ΕἰμῚϑ ἢ ΤΥ 11:6 
10. ὑπ15 ΡΙδοο ψΒῖΟΝ 1 πᾶγν6 
Κη. ΟἿ, ν. 84--Ὁ91. 

Υ͂. 47 5α. τοὐξανιστάναι -- 
ϑάρσο ς᾽ 6 πιβὲ ον ἀμ} πη οΥ- 
βίαπᾷ σέ. Βαὶ ϑάρσος ἐστί μοι οΥ 
ΝΥ ἔχω 5. 4150 οἰ ποᾶ νυτ] δα 
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δέχ᾽ ἔστι ϑάρσος. πρίν γ᾽ ἂν ἐνδείξω, τί δρῶ. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

πρὸς νυν ϑεῶν, ὦ ξεῖνε. μή μ᾽ ἀτιμάσῃς, 
0 τοιόνδ᾽ ἀλήτην, ὧν σε προςτρέπω φράσαι. 

ΞΕΙΝΟ Σ. 
3 2 ᾿" ᾽ 

σήμαινε. κοὐκ ἄτιμος ἔκ γ ἐμοῦ φανεῖ. 

ΘΕΔΙΠΟΈΊΌΣ. 

τίς δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ χῶρος δῆτ᾽, ἐν ὦ βεβήκαμεν; 

ΞΈΝΟΣ: 
Πα τῳ 5. 5 , ΄ 
ὅσ᾽ οἶδα κἀγὼ πάντ᾽ ἐπιστήσει κλύων. 

ἰηβηϊῖνο ἴῃ ΡΏ1]. ὅ90: οὗτος γὰρ 
πλέον τὸ ϑάρσος εἶχε ϑατέρου δρα- 
σειν τάδε, ὙΠ616 566 ποίθ. 

Υ. 48. β΄610}.: πρίν γ᾽ ἂν ἐν- 
δείξω" ἕως οὗ τῇ πόλει ἐνδείξω, 
τί χρὴ ποιεῖν. 
εὟ. 49 54. μή μ' ἀτιμάσῃς -- 
ὧν δὲ πρ. φράσαι) 1. 6. μή μ᾽ 
ἀτιμάσῃς τούτων, ἅ σὲ φράσαι ἵκε- 
τεύω, ον “μή μ᾽ ἀτιμάσῃς φράσαι 
ταῦτα, ἅ σε φράσαι ἱκετεύω, 8 

οὐκ ἀτιμάσω 
ϑεοὺς προςειπεῖν. δθθ ΟΠ Οδα. Β, 
188 (1601): καί μ᾽ ὁ Φοῖβος ὧν μὲν 
ἱκόμην ἅτιμον ἐξέπεμψεν: ἃπᾶ 
Μεύτη. 8. 888, Ααα. 1278. 1278. οὗ 
{815 Ρ]ΔΥ. -- Η ΘΥΤὴ ἃ ἢ ἢ ΤΡ ΉΠΥ οὁΡὉ- 
Βουνθδῦπαῦ Πο βαυϑτοιόνδε, ὈΘΟδιι86 
16 15 βού ρ64, Ὀ]1π4, ἀπά! ἴῃ γγϑηΐ. 

Υ. ὅ9. τίς δ᾽ ἔσθ᾽. ὁ χ. δῆτ) 
“4 ὲ Ὡιᾶᾷ δῆτα 8δγ6 υἱριον 1οϊποᾶ, 
γγ Π6ὴ {Ππ6 ΒΡΘΈΚΟΥ τοῦ" η5 0 ψμϑὺ 
6 δᾶ βρόκθῃ οἵ ἃ {{||16 θδέογο, 
Επαν, Ῥιοοα, 428: τί ϑηρσὶ δ᾽ ὑμᾶς 
δῆτ᾽ ᾿ἄδραστος εἴκασεν; Ἦξκκν. 
Ποοάον]οῖη δαἀἀβ Αθβοι. ϑϑρί. 
ὁ. ΤῊ. 818: αὐτὸς δ᾽ ἀναλοὶ δῆτα 
οἷο. δηα Τμποΐϑη Τ', 11], Ρ. 108. ΒΙρ. 
δρᾷς δὲ δῆτα, ἕο, 

1014. ἐν ᾧ βεβήκαμ εν] Βέ- 
βηκα ἄοε5 ποῦ μϑύ βιρηυ παν 6 
σοη6, μὰῦ π6 οοηβϑθαιθηοθ οὗ 
Βανϊηρ' ΒΌΠΘ ἴο ΘΗΥ͂ ΡΙδόθ, 1 δὴ 
βύδγἱπρ ἴῃ (γ 6 γ8501), 80 ἴῃ ν.189: 
ὅτ᾽ ἐν πόνῳ ταὐτῷ βεβηκὼς τυγ- 

χάνεις κακῶν ἐμοί. Οοιιρ. ν5. 818. 
6018. 1062. 1684... 979. Απί. 67. 
ΤΎδ 6}. 41. ὅο πέφευγα οἴξοη 5ιρηϊ- 
ἢ65 1 δὶ ἔγϑο ἔγοιι γδῦθου ὑπ ἢ 
πᾶν οϑοδρ δα, ὅ66 οἡ Οδά, ἡ. 
851. 

Υ. ὕὅ8. ὅσ᾽ οἶδα πάγω] Υς 
5Πποι] ΤΑΥΠΟΥ χρϑοῦ ὅσα οἶδα ἐγὼ 
καὶ σὺ ἐπιστήσει. Βιυῦ {π6 οὐπου 
ΡΠΡα86. ΘΟΠΥΘΥΒ ὕΠ6 5816 Ἰη ΘΕ ΠΙΠΡ᾽ 
ἴῃ αὐθοκ. ΕΣ ἴῃ βπ 0 ἢ ΘΧΡΥ ΘΒΒΙΟΏΒ 
ὍΠΟΥ οἰΠοΥ γορθαΐ καέ, ἃ5. Χ δῃ. 
Οὐτορ. Υ, 1. 22: ὅπως καὶ γιγνώ- 
σπεται, οὕτω καὶ ποιεῖτε, οὐ μι 

Ὁ ΠΟΥΘ ἷαα 5Ποὰ]4 ραῦ 1, δηά 
ΒΟΙΠΘΌΙΠΘ5. ὙὙΠΘΥΘ γγ6 Βθοι οἵη 
6, δῃηᾶ οὖ οὔ Υ {ϊτη65 ομῦ ἰδ ἴῃ 
ὑπῶῦ τηθΙηθ 6 1 ἴῃ ὙγΠ10}) νγ8 580] 
ΡΙαοθ 10, 850 ἴῃ ν. Τ7: αὐτοῦ μέν᾽ 
οὗπερ κἀφάνης, ἰ. 6. γοιηδίηι ἴῃ 
ὑμαῦ ρίδοθ ποῦ σοὺ ρρθδαῦθά 
ἢγβύ. Χ 6. ΟΥτΟΡ. ΙΝ, 2. 22: στρα- 
τεύονται ἐεϑ" ὧνπερ καὶ οἰκοῦσι, 
ῖ. 6. μεϑ᾽ ὧνπερ οἰκοῦσι, μετὰ 
τούτων καὶ στρατεύονται, ἰξ πε 
νου ]α φοοοιπιοάδία ἃ αὐ 66 ]ς ΡΠ 886 
ἰο ΟἿ ΟΥ̓́ ΙὩΘΉΠΘΥ οὗ 5Βρθϑκίμηρ,, 
Χαη. Απ, ὙΠ, ,.1. 41.. ὅξτρι,.. ΟΥ̓, 
ν. 870: οἷον “παμέ. ΑἹ. ὅ2δ: Αἴας, 
ἔχειν σ᾽ ὧν οἶκτον, ὡς κἀγώ, φρενὶ 
ϑέλοιμ᾽., ἄν. ΕΡΝ 1801: ἀλλ, ὦ κα- 
σίγνηϑ᾽, ὧδ᾽, ὅπως καὶ σοὶ ̓ φίλον, 
καὶ τοὐμὸν ἔσται τῆδε. ὅ66 5. 614- 
16. ου Ἐπιῖῖρ. ΤΡ. Τ᾿. ὅ71. Βοβὺ 
8. 184, ὅ. 
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χῶρος μὲν ἱερὸς πᾶς ὅδ᾽ ͵ ἄρον ἔστ᾽ ἔχει δέ νιν 
δῦ σεμνὸς Ποσειδῶν᾽ ἐν δ᾽ ὃ πυρφόρος ϑεὸς 

Τιτὰν Προμηϑεύς᾽ ὃν δ᾽ ἐπιστείβεις τόπον. 
᾿ Ά -» , ἀν 

χϑονὸς καλεῖται τῆςδὲ χαλκόπους ὁδὸς. 
᾽ 9.9 ΚΡῊΣ δ » , ᾿ ἔρεισμ᾽ “4ϑηνῶν᾽ οἱ δὲ πλησίοι γύαι 
τόνδ᾽ ἱππότην Κολωνὸν εὔχονται σφίσιν 

60 ἀρχηγὸν εἶναι, καὶ φέρουσι τοὔνομα 
τὸ τοῦδε κοινὸν πάντες ὠνομασμένοι. 
τοιαῦτά σοι ταῦτ᾽ ἐστίν. ὦ ξέν᾽. οὐ λόγοις 
τιμώμεν᾽. ἀλλὰ τῇ ξυνουσίᾳ πλέον. 

ΟΙΔΙΠΟῪΥΣ. 

ἡ γάρ τινες ναίουσι τούςδε τοὺς τόπους; 

ΞΈΝΟΣ. 

θῦ καὶ χάρτα, τοῦδε τοὺ ϑεοῦ γ᾽ ἐπώνυμοι. 

Υ. ὕ4ά. ἵρός 1 πᾶ. 

Υ. ὅ4. ἔχει δένιν -- Ποσει- 
ὃ ὧν] Ἔχει 15. πούθ πϑϑᾶ ἴῃ ὅπ 
ΒΒΙΏΘ. 56η86 8ἃ85 ἴῃ 9. 39 56. 8 
Τυδόῃ. νυν. 200.{0 Οὗ ΒΊοπι, ὁη 
Ἄρβοι. ὅ'ρ(. δάν. ΤΊ. ρ͵οββ. 69. 

Υ. δὅ--Ο0. σεμνὸς Ποσειδῶν 
--- εὔχονται σφίσιν ἀρχηγὸν 
εἶναι ΕῸΥ πὸ σὶρ ππδουβιδηᾶ- 

εἵηρ' οὗ {Π18 ΡαΒ5δρ᾽ 566 ΤΥ ΤΟΠΊΘΥ ΚΒ 
ἴῃ Αὐρτμι. Ρ. 21 88. Οη ἐν δέ οἵ. 
ποίθ οἡ ΕἸ. 700. --- Οἱ ἀρχηγός 
5885 ΒΊ]οπι. οὐ Αθβοῖῆ. Αρδϑιη. 
ΘΊ]ο55. 200, 

γ. 00.5αᾳ. καὶ φέρουσι τοῦ- 
νομὰ -- ὠνομασμένοι) Τοῦ- 
ψομα ΥΘΥθυΒ ἃ 5 τα οἢ το ὠνομασμέ- 
νοι ἃ5 ἴο φέρουσι. ΤῈΘ ἔ.}} ὁχ- 
ΡΥ Θββίοη οὐ] 06 φέρουσι τὸ τοῦδε 
ὄνομα, ὠνομασμένοι αὐτό. θπν. 
Ιοη 800: ὄνομα. δὲ ποῖον αὐτὸν 
ὀνομάξει πατήρ; ὀορ. Ηδ]. 1209. 
Βειρυ,, Ααᾶ ῬΆΪΙ. ὁ0ὅ (697). Βυΐι 
10 15. ρ᾽αῖη ὑπδΐ πάντες ἄοο5 πού 
50 ΠΟ ὙΘΥΘΥ ἴο γύαι,, ἂΒ ἴο [Π6 
6 ὙΠῸ 18 010 πὸ γύας. 

γ. 62. τοιαῦτα σοι ταῦτ᾽ 
ἐστίν] ϑὅ'πὸν δύ ὑπθ8 τηδῦ- 
[ΟΥ̓ ΘΟΟΠ ΘΟ Πρ ΜΉΘ γοὰ 
πᾶν 88 Κθάα π6, 1. 6. 8 Ρ]δ068, 
ΘΟΠΟΟΥ Πρ  ΒΙΟἢ γοῖι ΘΒ ΙΟΙ 116. 
ΔΥΘ βϑογοα ἴο {Π686 ροαβ. ΕΠ. 701. 

γ. 6254. οὐ λόγοις --πλέουν] 
Ηδ6 τηϑϑβ ὑπῶῦ Ππ ΠομΟσ οὗ 6856 
βοΟΘΒ 15. ρα ποῦ ἴῃ πψογᾶβ, θαΐ ἴῃ 
ἀδρα πα οοπᾶποῦ, ψ πο ἢ 15. ὍΠ6 
στ ΠΟΙΪ 655 οὐ το] ρίοη, ΤῊΪΒ 15 
ἕν ΘΟΙΙΠΟΩ ΟΡΡοΒιύίοη γι αὐθοκ 
ΤΙ ΘΥΒ, ΜΉΘ ὉΠΘΥ ἀδποίθ οΡ- 
ὑϊη6 55 δὃ5. ἃ πηϑῦζου οὔ νψογβ, 85. 
ἴῃ 88258α. ὅπά Α 656}, Ῥύοπη. τῦτο: 
καὶ μὴν ἔργῳ κοὐχ ἔτι μύϑῳ χϑὼν 
σεσάλευται. Βυῦ {π ἀδΘρᾷ 15. 5660 
ἴῃ πὸ ρύβθβθῆοθ οὗ ὅπ ψοῦ- 
ΒΏΙΡΡΟΥΒ, ὙΠΘη ΠΟΥ δ ἴῃ ἃ 
"Βούδα: 1866. 80 ξυνουσία ἴῃ Υ. 
6047. 15 ἡ ἐνταῦϑα διατριβή. ἘΙΡΒΕΥ 
που οσ {πὸ ΒΘ ΒΟ] αδὺ οὴ. {Π|8 Ρ85- 
88ρ0: τῇ ξυνουσέα" τῷ ἔργῳ, τῇ 
πείρᾳ πλέον τιμώμενα, οὐ τοῖς 
λόγοις. Βειβθια. Φα ΘΟ 5. {π|η18 
πᾶ τ 5που]α ἱπίθυργθὺ [Π686 
γγου 5 ὑππ5: ἔργοις πλέον ἢ λόγοις 
τιμώμενα, 50 ὑπὸῦ {Π|0 Θοιηρ!οῖθ χ- 
ῬΥΘΒΒΙΟῺ νοῦ, ν»8ε: οὐ μόνον λό- 
γοις, ἀλλὰ καὶ ἔργοις, καὶ τού- 
τοις πλέον. 

ν. θ4. τοὺὐὺςδε τοὺς ἘΡΑΑΔΣ 
ΤῊΪ5. τησϑῦ ΡῈ τιηἀογβίοοα οὐ {πὸ 
ὙΠ016 ἀϊδίγιοῦ, ἴῃ ν. 89, {π6 “χοοῦ 
οὗ ὅπ Ἐϊηπθηϊ4685 18 ἱπδαπξ ΔΙΟΠΘ, 

γ. θδ:. καὶ κάρτα] 1. ὁ. μά- 
λιστα. 8ὃο 801: καὶ κάρϑ᾽, ὅταν 



ΥΡ ΥΥΤ  Ρ.ἢῥῸἢ 

. μόλοι] 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝῶΩι. ἢ 8 

ΟἸΔΙΎΓΟΥΣ. 

ἄρχει τις αὐτῶν, ἢ ̓ πὶ τῷ πλήϑει λόγος; 

ΞΕΙΝΟΣ. 

ἐκ τοῦ κατ᾽ ἄστυ βασιλέως τάδ᾽ ἄρχεται. 

ΟΤΙΑΙΤΕΘΈΣ, 

οὗτος δὲ τίς λόγῳ τε καὶ σϑένει κρατεῖ; 

ΞΕΝΟΣ. 

Θησεὺς καλεῖται. τοῦ πρὶν Αἰγέως τόκος. 

ΟΥ̓ΔΤΓΕΟ ΤΌΣ, 

70 ἀρ᾽ ἄν τις αὐτῷ πομπὸς ἐξ ὑμῶν μόλοι; 

ΞΕΝΟΣ. 

ὡς πρὸς τί λέξων ἢ καταρτύσων μολεῖν; 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὡς ἂν προραρκῶν σμικρὰ κερδάνῃ μέγα. 

περ τοὔνομ᾽ αἴσϑηται τὸ σόν. -- 
10 15 ϑυϊαθηύ ὑπαὺ Ὀγ τοῦ ϑεοῦ νγ8 
τασϑὺ ππᾶουβίαπα Κολωνόν. ἩδποΘ 
ὑπὸ ὅ6Π01,: ἐπώνυμοι" Κολωνιᾶ- 
ταὶ καλούμενοι. Ἐπ [π6 σομπλῦίνο, 
7οἰπρα τὰ Ὁπὶ8 ποτ, 566 Υ. 1521 
(1816). 

Υ. 606. ἢ ̓ πὶ τῷ πλήϑει λό- 
γος} ΕῸΥ οΟΥ̓ΔΌΟΓΥ ΠΟΪ]4β ροΟνγοΣ 
ΟΥ̓ΕΥ ἃ ΓΘΡΈΌΙ1Ο δηα οβὑθ Ὁ]15}65 15 
11 ονὺν. Ἐξιβια. λόγος 15 {πὸ Βρ!ιοϑί 
ῬΟΥΤΟΥ ὙΠΪΟΙ 15 γθεορηϊΖοα ἴῃ {Π6 
Τουπαϊηρ᾽ ἀμ οβ δ Ὁ] ΠΕ ϊπρ᾽ οὗἉ Ἰανγ8. 
λόγος διὰ νόμος τ Ἰοϊπηβᾶ 88 
φηὐθορᾶθην φηα οοημβθατιθηῦ. 568 
ΜδτΚΙ. οη Μᾶχ. στ. ἘΧΟ γ,1δ1, 
ΦΑΘΟΒΒ. 

γ. 68. οὗτος δὲ -- κρατεῖ] 
1. 6. τίς δὲ οὗτός ἐστιν ὃ λόγῳ͵ τε 
καὶ σϑένει, 1. 6. βουλῇ τε καὶ ῥώ- 
μῃ (ἰπ θυ. τὴῖν δ πἀπᾶ 
Τ Δ) κρατῶν: ΤοΘα 617]. ΔΡΌΥ 
ΘΟΙΉΡΔΥΟΒ Ἐπιγ. Τρ. Α. 1020 κα. 
στρατός τ᾽ ἂν οὐ μέμψαιτό μ' ’ δὲ 
τὰ πράγματα λελογισμένως πραόσ- 
σοιμι μᾶλλον ἢ σϑένει. 

Υ. τὸ. ἄρ᾽ ἄν τις αὐτῷ -- 
ΤῊΘ οὐδίομι οὗ 7οϊπῖηρ' 

γΘΥΌΒ οὐ οομλΐηρ ὙΠ ἃ 51110]6 

ἀαῖϊγο 15. ῬϑοΌ]αΥ ἴο {πὸ ρορϑίϑβ. 
ΕῸΣ ΘΧΘΠΊΡΙΘΒ. 566 Μδῦῃ. 8. 588. 
ἃ. διὰ 8. 401]. ΤΠΙ|. --ὀ ΟΩἈὠΕὝΟδφάϊρυκ 
ΤΙ Δ 5 Π15: Ψ111 οπ 6 οὗ γοῦ 8ἃΡ - 
ῬΡγοϑ ἢ πἴπι, ἴῃ ογάρσρν ἰο1684 
ἢ 1 τὴ ΕΟ ΓΘ βυρδίδηξιγο 
πομπός πούθ ὁοῃύεϊηβ ἃ πούΐοῃ 
οἵ Ἰοδᾶϊηρ, Ὁποῦρ βοηθ ἢδΥθ 
ὙΓΟΠΡῚΥ Βαρροδβοα {Πδύ 10 ΒΊΙρἜΉΪΗΘ65 
ἸῺ 6 5.8 ΘΠ ΡΥ. 

γ.11. ὡς πρὸς τί-- μολεῖν] 
Τὸ 15. οουδαῖα ὑπαὶ ὡς πρὸς τί ταυτὶ 
ΡῈ 7οἰπρᾶ σι ὑπ6 γοὺρ μολεῖν. 
ΤῊ 5686 15 ὑπούθέογσθ: ὕο Ὀ1α οὐ 
ΔΥΥΘΏΡΘ ΓΟΥ Βῖ 0 ΟΟΙΏ 6 ΟἿ 
ὙΠπαὺ δοοοθηὐ 6 ρορύ β{ι- 
αἸρα Ὀγουτν, ταθϑηΐηρ: ἔρον ππϑΐ 
ὕΘΘ850Πη Ὧἄο γοῦ Ρια ὑπο Βεθ 68 
Ῥγουῦπρμῦὺ δι πον Πὸ γοῦ γΥ 185} 
6 ΒΙΠΡΙΥ ὅἤο οἵἄσδν Ηΐμῃ ἴο 
ΘΟΙΏΘ; ΟΥ ἤο ΚοΊνΘ., ΥΘΘΒΟΏΒ 
ὙΠΟ ἢ 5181] ρούβαθάθ πἶτ ὕο 
οομ θ᾽ Οὐ {Π6 Ρῃγ8 86 ὡς πρὸς τί, 
Βιρ γἱηρ᾽ ΠΘΑΥΥ ὅπ βϑῖὴθ ὑπίηρ' 
8 τένος πράγματος χάριν, οἴ. 
Ἐ]Ι8]1 6 Υ᾽ 5 ποίθ, 8δῃα Μϑείίῃ. 
8. 628. 8. 

Υ. τῷ. ὡς ἂν -- κερδάνῃ υ ἕ- 
γ α] μέγα κεῤδαίνειν 15 ὈγΙΘΗ͂Υ αϑρᾶ 

ὃ 



ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ΞΈΝΟΣ. 
ΜΕ ᾿ ᾽ ν Ὑ ΦΕῚ ἬΝ, » 

. καὶ τίς πρὸς ἄνδρος μὴ βλέποντος ἀρᾶεσις ; 

ΟἸΙΔΙΠΌΥΣ. 

ὅσ᾽ ἂν λέγωμεν. πάνϑ'᾽ ὁρῶντα λέξομεν. 

ΞΙΕΝΟ Κ. 

7ῦ οἶσϑ᾽, ὦ ξέν᾽. ὡς νῦν μὴ σφαλῇς; ἐπείπερ εἶ 
γενναῖος ὡς ἰδόντι, πλὴν τοῦ δαίμονος, 
αὐτοῦ μέν᾽. οὗπερ κἀφάνης., ἕως ἐγὼ 
τοῖς ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ μὴ κατ᾽ ἄστυ δημόταις 
λέξω τάδ᾽ ἐλϑών. οἵδε γὰρ κρινοῦσί σοι. 

80 ἢ χρή σὲ μίμνειν, ἢ πορεύεσϑαι πάλιν. 

Υ, 18. Βγαποῖς, δ πουρ] ἀραϊηδὺ πΠ6 ΜΗ͂Κ., πὰ ΥἹρ ΟΥ οαϊοά 
τοῖς ἴον τοῖς δ᾽ 
ΑΠΥ ΟἿ6 ὙἘη᾽ἰο 1565 0 5Π6νν {παῤ τοὶςδ᾽ 

ἴθ ΜΒΙΘΗ Π6 15 Το] ον Ὺ ΒοΙβῖρ αηὰ ΕἸ 516 Υ. 
ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ 5 ατθοῖς, 

τητιϑῦ Τρ κθ π86 οὗ ΘΧΔΏΡ]65, ποῦ Ἰη6Υ6 556 101}. 
9; “ρινοῦσί σοι ἰβ τοβίογοα ἔγοιῃη [,8. δα Ῥδυῖβ. Εἰ, ἃ. ἴῃ. 8. 

γα]ρ, κρινοῦσί γε. 
γ. 80. ΕῸν ἢ χοή, ἴπ6 γϑδάϊηρ' οὔ {πὸ Μ55., Βύαποῖ ἀμᾶ Ἠοτ- 

ἴον μέγα κέρδος κερδαίνειν. 8.66 
ου Οβά. Ἦ. 209. πού 8.104. ποίο τ. 

Υ. 18. καὶ τές ε[ὼ.] ὅο ν.1489. 
ΘΠ ΔΥ 15 ὉΠ6 τι88 οὗ {Π6 ρδυϑ 6168 
καὶ πῶς. 

Υ. 14. πάνϑ᾽ ὁρῶντα λέξο- 
μεν] Οϑάϊριβ πουθ, ἃ δὐξουνγαγαβ, 
ῬΙαγΒ ρου {Ππ6 ἔδοὶ οὗ πὲβ ΟὟ 
ὈΠπάποββ, ΤΟΥ πο. {π6 οἾ68γ- 
εἰρῃύθάηθββ οἵ Ππῖ5. τηϊηα ΘΟΙΡΘῃ- 
βΒεΐθ5. Ηδ ὑπουθίουσθ τηθϑ 8 ὑῃ185: 
ὙΥδίθυου 1 5881} 580, 1 5881] 580 
Ὁπίηρθ ΡοΒΒοβδίπρ' Ἰρηῦ, 1. 6. 
[1] οἵ νυῖβθ ΟΟΌ 86]. ἘΕΙΒΙΤΟ. 

Υ. τό. οἶσϑ᾽ -- ὡς νῦν μὴ 
σφαλῆῇς)] Ὑπὸ Θγθοκβ 880 οἶσϑ' 
ὡς ποίησον (866 ποΐθ οα δᾶ. ΕΒ. 
ὕ24.), δι οῦ, ἀο γοῦ Κποὸν μον 
ΒΟ. οϑη ᾿ῬΗΪΥ ΡῈ πορδύνον οχ- 
ΡΥθαβϑα ὈΥ {πὸ οομηπποίίνο, δα: 
οἶσϑ᾽ ὡς μὴ ποιήσῃς. Ἐὸν μὴ ποί- 
σον ἰὖῦ τοῦ αϑ8α ὈΥ̓͂ ὕπ6 ΟὙΘοΪτα. 
ΤῊΘ β6186 15 ὑπούοίοτο: Κη ον δδὺ 
1ποὰ, ἔγϊοπηᾶ, ππὰῦ 1ὖ θ6Πο- 
γ88 ὑμ66 ἴο ἅο, ἴῃ ογαοΥ ὑπο 
ὑπο δ υδϑῦτ θη ἃ ῖ ἢ Υ6 6 ΕἼ Ὁ Τὴ 
ΘΥΓΟΥ δ :ῃηα β1η ΒΈΙΡΙ,. 

Υ. τό. γενναῖος ---πλὴν τοῦ 
δαίμονος] 1. 6. κακοδαίμων μέν, 

γενναῖος δέ. ὙΥ ὁ ταυιϑῦ τοῖον δαέμων 
ἴο ὅὋπ6 Ὀ] πη 55 δηα ΡῬΟΥΘΥ͂ οὗ 
ΟϑαϊραΒ. ΑΔ ΒΠΉΪΥ βϑηὐπηθηῦ οο- 
ΘαΥΒ ἴῃ ΕῸῪ. Τρ. Α. 1408: τὸ μὲν 
σόν, ὦ νεᾶνι, γενναίως ἔχει" τὸ 
τῆς τύχης δὲ καὶ τὸ τῆς ϑεοῦ νο- 
σεῖ.--- ὡς ἰδόντι ῬΥΟΡΘΥΙΥ ταΘϑ 8: 
δ5 γοὰ 8ἃ1ῖ6 ὕὅο ἰπη ὙΠῸ 8668 
γου, ἱ. 6. δοοοτάϊηρ ἴἤο π8 
ορίμϊΐοι οὗ πἰτπη ὙΠῸ 5668 γοα. 
Οὗ. Μού. 8. 888. ἃ. Βοϑύ 8. 106. 
δηᾷ ν. 807. οὗἉ ὑπ185 Ὁ] ΡΝ 
Υ. τι. αὐτοῦ μέν᾽, οὗπερ 

κἀφάνης)] ΤΠδ68586 ὙγΟΥβΒ 8.6 {ΠῚ8 
οοηποθοίθα πῖδῃ {π6 ργθοθάϊηρ: Ὁ 
ΒΌΥΔΗΡΘΥ, ἀο πού πὲ ΜΝ ΒΙΘἢ 
ὙΠ 06 Βατίξα] ἴο 166, Ρ6- 
ὄϑαιδα ποῦ βθοιηθϑῦ οὔ ΠΟΡ]6. 
ιν, Ὁποῦρῃ πιϑίομοα, 1 
δανγῖβο ὑπδῦ ποι τοδὶ ἢ 
ὑπεὺ ρΡίδοο πο ὙπῖΟᾺ ποῖ 
πεβὺ Φο 16. 

Υ. 18. τοῖς ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ] 
Β οἰ βὶρ᾽ ΥἱρΊ ΠΥ ΟΡ 68 ἘΡΟΙῚΒ 
ἴη Βἰοθδοιιβ ΤΥ, 88: ἣν δὲ τις 
τῶν ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ μηδὲ ἕν χεῖρον 
φρονῶν πιτιϑῆται τῇ ποιήσει, 
πάνυ δοκεὶ κακῶς φρονεῖν. 

γ. 19. λέξω) δ'οΙ᾽ΙΑΙ  Υ μδ5 ο"- 



ἨΔ 5808: 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΌΩι. οὔ 

ΘΟΤΓΥΑΊΤΙΤΓΟΥΣΣ: 
Ἂν; , 
ω τεῖκ ον, ἦ βέβηκεν ἡμὶν ὃ ξένος; 

ΑΝΤΙΓΠΟΝΗ. 

- βέβηκεν, ὥςτε πᾶν ἐν ἡσύχω. πάτερ, 
ἔξεστι φωνεῖν. ὡς ἐμοὺ μόνης πέλας. 

ΟΥ̓Δ ΟΣ, 

ὦ πότνιαι δεινῶπες. εὖτε νῦν ἕδρας 
85 πρώτων ἐφ᾽ ὑμῶν τῆςδε γῆς ἔκαμψ᾽ ἐγὼ, 

Φοίβῳ τε κἀμοὶ μὴ γένησϑ'᾽ ἀγνώμονες. 
ὅς μοι. τὰ πόλλ᾽ ἐκεῖν᾽ ὅτ᾽ ἐξέχρη κακὰ, 
ταύτην ἔλεξε παῦλαν ἐν χρόνῳ μακρῷ. 
ἐλϑόντι χώραν τερμίαν, 

Ο Ὡς δι 

που ὥεῶὼν 
- Ἵ , 

90 σεμνῶν ἕδραν λάβοιμι καὶ ξενόστασιν. 
ἐνταῦϑα κάμψειν τὸν ταλαίπωρον βίον. 

τὰ ἃ πα πᾶν τοϑίογοαᾶ εἰ χρὴ ἴγοιι {πὸ οα. Τυ 161. [Απᾶ 80 Ὁ ΄η ἃ.] ΤΠ 
δὐρυθηΐβ τπιϑοα θγῪ Η θυ θη δρδϊηθὺ Ἐ]ΙΏΒ]ΘΥ, 

ἼΔΥ͂Θ ἔῸΣ ὕΠ6 τιοϑδῦ ρϑυὺ ὑγθϑὶς ομοιιρ. 

ΒΟΥ α ὑπεῦ {Π15 15 ὕΠ6 ΘΟμ μοὔν 6. 
τ ἴὰ πθ ξο]]ονῖηρ᾽ γ 86 ἢ χρὴ ἰδ 
ἔου πότερον οὐ εἶ χρή, 8566 Ε' ]τη5]. 
ου Επτι. Μοᾷ. 480. ΤΠ θη κρένειν 
τινί 15. τι8δ6 ἴῃ ὨΘΔΥΙ͂Υ ὑπ6 58 116 
Β5Θ156 δὴ βενόξειν τινίϊ5 οἴξοη ἔθ κϑη. 

Υ. 81. βέβηκεν ἡμίν] Οπ {μ6 
νν ἀδέϊνο 566 Μοῦ. 8. 889. ἔ. 

Υ. 82. ἐν ἡσύχῳ] Οεαΐρυ5 46- 
ΕἰΥΘ 6 ΠῚΒ ῬΥΘΔΥΘΥΒ ἴο Ρ6 πῃϊῖηῦου- 
γτυρίθα ἀπα ποὺ ἀἰϊδύαν θα ὈΥ ΔῺΥ 
μασηϑη γοΐοθ. πᾶ {πὸ ροϑθῦ Π88 
ΟἸΘνΘΥΥ οοπύγινϑα ὑπαὺ π6 5ρΡ66- 
τοΐονβ 5Ποι 14 αὐἰθῦν ποϑῦ ὑπ6 ρυγ- 
Ροτί οἵ 6 Ρίαγ. Βειβια. 

γ. 88. ὡς ἐμοῦ μόνης πέλας] 
Ι. 6, 80 πίπάτίηρ ὑπαὺ 1 δὴ 
ὨΘΦΥ. ὅ'66. ΤΥ ποθ ου Οϑά. Κ.. 11. 

Υ. 84. δοβο!.: ὦ πότνιαι 
δεινῶπες" τὸ ἐντελὲς ὦ πότνιαι. 
ὁ δέ νοῦς οὕτως" ἐπειδὴ ἦλϑον 
πρὸς ὑμᾶς, μὴ ἐναντιωϑῆτέ μοι 
καὶ τῷ χθρησαντί μὲ ᾿πόλλωνι. --- 
εὖτε ὅτε, ἐπειδή. ΟἿ, ν. 1929 
(4224). ΑἹ. 110. ῬΙΠΙοοῖ. 1099. 
γ.8454. εὖτε --- ἔκαμψ' ἐγώ] 

Βίποθ γοῖι ἃ 6 ὑμ6 
Εἰγδὺ οὐ ὑπῖ5 ΙἸδπᾶ ἴπ ὙΠΟΒ6 
βΒοδὲβ 1 παν γϑεὶθα. 

αὖ Ἐπ᾿’. Μρα. 480., 

Υ. 86. ὅ.610].: ἃ νώμονες" 
᾿ἐναντιογνώμονες, ἀσύγγνωστοι. 
Νενθ δομρϑύοα ΤΎΔΟΙ. 478. 1266. 
Βαεαύτηι. πα. ἴῃ Τϑιημοβίῃ. ΜΙα. 

Υ. 81. ἐξέχρη] Εοτοίο] ἃ, ΤῊΘ 
ΒΠΏΡΙ6Θ χρῇ ΟΟΟΠΥΒ ἴῃ ὉΠ1Β 56Ώ86 
ἘΠ]. 8ὅ., {1 ραββῖνθ ἐχρήσϑη ἴῃ 
ν. ϑῦδ Βοϊον. 

Υ. 88. ἐν χρόνῳ μαπρῷ]) ΑΓ- 
θ᾽ ἃ Ἰοπρ' ὑϊηη6. θ᾽ ἴὯῦ ποΐθ 
ου ΡὮΙ]. 388. -- παῦλαν. 80. τῶν 
κακῶν. ᾿ ᾿ 

γ. 89 5ᾳᾳἅ.ψ. ἐλϑόντι χώραν 
τερμέίαν εοἴ0.}1 ΤΒΔΌΙ 5ποῦ]ὰ 
οολο ο π6 Ἰαϑύ ΡΙδθθ, πο 6 
Ι 5»ποι]α {ἰπὰ ὁπ περ ιυϑτϊοη 
διὰ ποβριύδ!ϊν οὗ με το- 
γοιθα ροάᾶρθβ565, 1. 6. ὑπδῦ 
πῸ Ἰαβῦ ρῖίαδοθ, ἀοβύυϊιμϑᾷ ἔου 
1η6. ἴο ΔΡὕΡΥΙΟΔΦΒΕ, ποῦ] Ρ6 
ἐπαῦ ἴα ΜΠΙΘΙ ὑπὸ Βα ηϊᾶ 68 
ἀποὺ, πα πῶ] Πα] π6τ6 
Θηᾷ τὰν 1ἰΐρ οὗ ψοθβ. Εν ἐλ- 
ἅἁόντι, νΠῖ ἢ γϑουβ ἰο κάμψειν ἴῃ 
γν. 91.., νγ 5ποι]4 πᾶν οχρθοίθά 
ἐλθόντα πῖθι ΕἸΠΆΒΙΘΥ: Ραὸ 1Π6 
ὀοιητηοι ΓΘ αἰπρ᾽ 15. ΘΟΥΓΘΟΥ. 

γ.91. κάμψειν τὸν τ. βίον] 
ΜιβΡρΎαΥ Θ. ΟΟΙΏΡΔΥΘΒ. ἔπι’, ΗἸΡΡ. 

3. Ἐ 



90 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

κέρδη μὲν οἰκήσαντα τοῖς δεδεγμένοις. 

ἄτην δὲ τοῖς πέμψασιν. οἵ μ᾽ ἀπήλασαν" 
σημεῖα δ᾽ ἥξειν τῶνδέ μοι παρηγγύα. 
ν}} Α ἋἋ , 3 Ἢ Ἁ ’ 

θ9θὅ η σειόμον. ἡ βροντὴν τιν΄. ἡ Ζίιος σέλας. 

ἔγνωκα μέν νυν. ὥς μὲ τήνδε τὴν ὁδὸν 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως δύ πιστὸν ἐξ ὑμῶν πτερὸν 

ἐξήγαγ᾽ ἐς τόδ᾽ ἄλσος. 
3 ᾿ Ἵ 

οὐ γὰρ ἂν ποτὲ 
μι ὅν 5 πρώταισιν ὑμῖν ἀντέκυρσ᾽ ὁδοιπορῶν, 

100 
΄ ΓΝ ᾿ ἢ ν δος." 

νήφων ἀοίνοις. καπὶ σεμνον ξξζόμην 

βάϑρον τόδ᾽ ἀσκέπαρνον. ἀλλά μοι, ϑεαὶ, 
᾿ 3, 5.9 ᾿ ᾿ » ͵ 7 ν 

βίου κατ ὀμφὰς τὰς ᾿Απόλλωνος δοτε 

πέρασιν ἤδη καὶ καταστροφήν τινα, 

Ὑ. 90. 1 πᾶν υύυϊίθη μέν νυν ἴοΥ μὲν γῦν. ΕῸΥ ἃ ΒΙριηιποδίϊοη 
οἵ {ἰπη6 15 1πϑρροβίΐθ ἴῃ {Π185 ρδδϑᾶρθ. 

Ἢ τέλος δὲ κάμψαιμ᾽, ὥςπερ ἠρ- 
ξάμην, ρει Αβα. Θά. Η6].1006: 
ὅταν δὲ κάμψῃς καὶ τελευτή σῃς 
βίον. πιὰ ΕἸ. 966: πρὶν ἂν πέλας 
γραμμῆς ἵκηται καὶ τέλος κάμψη 
ίου. 
Υ. 92 54. κέρδη μὲν οἰκή- 

σαντα -- ἄτην. δέ] ΤΠ πἀπαβιι8] 
Ρῃγαβ6 κέρδη οὐ ἄτην οἰκεῖν, νυ ὨϊΟΝ 
Πδ85 πού γού, δ5 ΤᾺ 851 Κηονν, θ6 θη 
ΘΟΥΥ ΘΟ οχρ]αϊηθα Ὁ. πα ᾿ἴηΐρυ- 
ῬΥθύουβ, ἸΏΔΥ 6 ᾿πο]υρα διηοηρ' 
ὕΠο86. ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ οὗ ὙΠῸ 1 Παγθ 
ἰϑαύθα ἴῃ Οθηϑατα Α7]. 0 ΤΠ ΟΡ 6 6 Κ. 
οαϊ. Ρν. 80 Βᾳᾳ. Οεφάϊριβ ἔπ 6 58 Υ8: 
οἴκησιν οἰκήσαντα κερδαλέαν μὲν 
τοῖς δεδεγμένοις, ἀτηρὰν δὲ τοῖς 
πέμψασιν. ἘῸΥ ἴΠπ6 πιαίίου 1{856]} 
οἵ. ν. 621. δπᾶ 620 56ᾳ. κοὔποτ᾽ 
Οἰδίπουν ἐρεῖς ἀχρεῖον οἰκητῆρα 
δέξασϑαι τόπων τῶν ἐνθάδε. 

Υ. 96 5ᾳᾳ. “τήνδε τὴν ὁδὸν 
-- ἐξήγαγ᾽ ἐς τόδ᾽ ἄλσος] 80 
4,180 1 ῬΥΟΒΘ ὙΥΥΙΘΥΒ, 88 Χ ΘΠΟΡΉ. 
ἨΒ]]6η. 1, 2, 11: ἐξῆλθον δέ τινας 
καὶ ἄλλας ἐξόδους τοῦ χειμῶνος 
ἐς τὴν ἤπειρον. ΕῸΣ 848. ἔξοδον 
ἐξελϑεῖν. ἴὰ 1πᾶὺ ραδδαρθ, 80 ὁδὸν 
ἐξάγειν ἴβ ΘΓ πἀϑϑᾶ, (ὐοΙηρδΥθ ΤΗΥ͂ 
ΤΘΙηΔΥ 5 ἴῃ Οδηβιτα Α]. ΔΡ Τωο- 
ὈΘοῖ. αι. Ρ.- ὅ0 54 44. 

Υ. 97. οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ] 
γιοῦ ἀοαθῦ, ῬμΙΠοοί. 19ὅ54. 
καὶ νῦν ἃ πονεῖ δέχα κηδεμόνων, 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὡς οὐ ϑεῶν τοῦ μελέτῃ 
50. πονεῖ. 

1018. πιστὸν ἐξ ὑμῶν πτε- 
ρον] Πτερόν 15. οἰωνός ἴῃ {παῖ 
ΒΙρ Πού Οη. ἴθ ὙὙΒΙΟῚ τὖ ἀδπούθβ 
δη διβρίθθ. ῆθ τησϑί ὑπουθουθ 
ἴα κα Ὁ ἴῃ {Π6 β56η86 οἵ {πὴ} 118, 
Ιοϑάθτ, 88 Ππ6 Τιδύϊη5 τι86 δ ΒΡ ἱ- 
οἴπτη. πιστόν 15. τι568 ῬδβΒΙ ον, 
ἴο ΒΙρῃΠν πιποαῦ οα 116, {πδΐ 
ΟἹ ὙΠΟ ΟΠ8 ΤΊΔῪ ΤΟΥ, ὙΥΠ10}} 4068 
ποὺ ἀδθοοῖγο. ἐξ ὑμῶν, οἵ πΒΙΘΝ 
γου ἃγ6 {πὸ δαῦΠο 5. ΘΕΙΡΙ,. 

γ.100. νήφων ἀοένοις] ΤΊΘΥ 
οΟἸἴδυβᾶ νγαίθυ. τϊχϑα υιῦῃ ΠΟΙΘΥ, 
Ῥαΐ νιὺπουῦὺ νγῖηθ, ἴο ὕπ6 Ἐπιηθηϊ- 
4685; οἵ, ν5.1ὅ8---160.481. Δ 6  διι- 
58 π|88 Π, 11. Ηθπμοθ ΑΘΒΟΆΥΠΒ 
Ἐππιθη. 107. ΒρΡΘΔ ΚΒ οὗ {Πρὶν χοὰς 
ἀοίνους, νηφάλια μειλίγματα. ἘδῚ 
θοὐϊοηβ ὑοῦ οδ]]6α νηφάλιαι, 
ὙΠῸ οΥ6 οὔἴονγθα τυιὐπουῦ. νυ 1η6, 
οἢ Μ10} Ὁπ6 ΟΠμο] δύ Πμ85. ἰγϑαϊθα 
ΟΟΡΙΟΊΒΙΥ 1ῃ Πἰβ ποΐθ. ἘΕΙΒΊα. 

Τθ1ἅ. ὅ'.9801.: κἀπὶ σεμνὸν 
ἑξόμην" ὃ ἄνω εἶπεν (19. τοῦδ᾽ 
ἐπ᾽ ἀξέστου πέτρου. ᾿σκέπαρ- 
νον δὲ τὸν ἄγλυφον καὶ ἀπελέ- 
κητον καὶ ἄξεστον, οὐκ εἰργασμέ- 
ψον. 

Υ. 108. πέρασιν] Ρ]. τελείωσιν. 
ΒΕ. ΕῸΥ καταστροφὴν {π6 δαϊίονβ 
οοΙΡ δύ ΤΠ πογᾷ, 11, 46., ΠΘ γα {Π6 
Θ᾽ΟΠΟΙΙαδὺ Θχρ δ᾽ 5 Ἦ ὌΥ ἁάνατος. 
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εἰ μὴ δοκῶ τι μειόνως ἔχειν, ἀεὶ 
108 μόχϑοις λατρεύων τοῖς ὑπερτάτοις βροτῶν. 

ἴτ᾽, ὦ γλυκεῖαι παῖδες ἀρχαίου Σκότου, 

ἴτ᾽, ὦ μεγίστης Παλλάδος καλούμεναι 
παάσὼν ᾿4ϑῆναι τιμιωτάτη πόλις, 
οὐἰκτείρατ᾽ ἀνδρὺς Οἰδίπου τόδ᾽ ἄϑλιον 

110 εἴδωλον οὐ γὰρ δὴ τόδ᾽ ἀρχαῖον δέμας. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

σίγα. πορεύονται γὰρ οἵδε δή τινὲς 
χρόνῳ παλαιοὶ, σῆς ἕδρας ἐπίσκοποι. 

᾿ΟΙΔΙΠΟΥΣ.: 

σιγήσομαί τε, καὶ σύ μ᾽ ἐξ ὁδοῦ πόδα 

γ. 106. ῬοΥπαρϑ ΒΌΡΒΟΟΪο 5 τοί μόχϑους λατρεύων τοὺς ὑπερ- . 
τάτους βροτῶν. ὅ86. ΠΥ ΒΘΥΙΘῊ οὗ Το ΘΟ ΚΒ Α͵]ὰχ Ρ. 84 58ᾳ. ὍΟοι- 
ἐδ λατρεύειν μόχϑοις οΥ πόνοις ἄο68 ποῦ ΡΡΘΔΥ [0 ΟΟΟῸΓ 6156- 
ὙγΠ6Γ76. ὟΥ6. ὀᾶπποῦ ΘΟΙΏΡΔΙΘ ΨΥ. 288: ἔργοις ἀνοσίοις ὑπερετῶν. 

Υ. 110. ΑΙΑ. τό γ᾽ γ, ῬΟΥΠΔΡ5. Ὀοίζογ. 
Υ. 118. Ηϑυπι. ἴῃ 1αϑὺ οαἀϊίοη: σύ μου ᾽ξ ὁδοῦ. 

Υ. 104. εἰ μὴ δοκῶ τι μειό- 
νῶς ἔχειν] ἩδΥμδηη τἱρπΥ 
ἰηὐουρυθῖβ: ΠΠ16 55 ΡΘΥΘΠΘΠΟΘΙ 
ΘΡΡΘΔΥ ἤο γοὺ ὕἤοο ΘοΟμὕΘΙΏΡ - 
1016. ἃ ΡΘΥΒΟῚ ΤΟΥ 50ὋῸ} ἃ 
ἔα ΟΥ ἴο Ρ6 σηδηΐθα 126; 
Βίηοθ 1 βϑυΐξέου ὑπ σψουϑὺ οἵ 
Πα ΘΥ118. 

Υ. 106. 5.980].: ἴτ᾽, ὦ γλυ- 
κεξαν" εὐφήμως τὰς Ἐρινύας γλυ- 
κείας φησίν, ἵνα μὴ πικραὶ αὐτῷ 
γένωνται. Φ8Φ ΘΟ ΒΒ ΤΠΟΥΘ Τρ, 
δι5 Ὁ ΒΘϑιη5, ὑπῖηκ5 ὑπὰῦ ΟΘαΙραΒ 
68115. {Π6 φοδᾶθμδθβ γλυκείας, ὉΥ 
ὙΠΟΒ8 ἸΠΘ8ὴ8 ἢΘῸ ΠΟρΡῸδ ἴο Ὀ6 
Ῥγουρμῦ ἕο τὸν γλυκὺν λιμένα οἵ 
15 ὉΓΟΌ 168. 

ὙΌ107. Παλλάδος καλούμ ε- 
ναι] ὙΠ6 Ῥδυῦιοῖρ]6 15 1οποα ὙΠ} 
ἃ ΘΘηΣνΘ δὶ 85 ἴῃ ν. θὅ. τοῦδε 
τοῦ ϑεοῦ γ᾽ ἐπώνυμοι. σε. αν. 
Ιου. 8: ἔστιν γὰρ οὐκ ἄσημος 1- 
λήνωνπόλις, τῆς χρυσολόγχου Παλ- 
λάδος κεκλημένη. 

Υ. 109 58.Ψ. ἀνδρὸς Οἰδίπου 
οἰς.}] Ηθυπιδηπ ὁπ ΕἸ. 4δ. τϑη- 
ἄογβ: Οἰδέπου τόδε εἴδωλον ἀν- 
δρός: πῖὶ5 ἴτππϑρα οὗ ἃ τη8Π, 

ὙΠΙΟΝ ΔΙΟΠ 6 ΥΘΙ δῖ 5 οὔ Ο 6οα1- 
Ρα5. 1 ἄο ποῦ ϑρρίουβ οἵ ὑπῖ5 
γον οὐ {π6 ἰοχύ, ἔου 1 Ὧο ποῖ 
απαἀογβίδπμα ΠΟΥ ἀνδρὸς Οἰδίπου 
οουἹᾶ 6 ΠΕΠΥ Ἰοϊηθα ἴῃ {Π15 ρΡδ5- 
Βδρ6., Α11] ἴπ8 δχϑιηρθθ δϑδιορά 
ὈΥ δά τιόσε ἴπ 1Ππϑὐγαύϊοη δύ οἵ 
ω αἰ δυθπῦ ομπαγϑοῖοθυ. ΡΟΥΘ ΡΒ ὕΠπ θη 
ἡὖν νγοταβ δῖ ἱποουύγσθοῦ ἐπα τγθ 
5Που] τοδᾶ τοῦδε δή ἴον Οἰδίπου. 

νυ Δ 1 πορεύονται χὰρ ο ἵ- 
δε] 1. 6. πορεύονται γὰρ ὧδε, ἴοτ 
ΠΟΥ ἀϊτοοῦ ὉΠ6]1Γ ϑύΘΡ5, μ1- 
π61. 50 728: ἄσσον ἔρχεται Κρέων 
δδ᾽ ἡμῖν, Απίϊρ.. 16: ἀλλ᾽ ὅδε 
γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας --- χωρεῖ. 
ΟΥΒΟΥ ΘΧΘΗΡΙ65 8.6 αποίοα ὈΥ 
Μεαύθμ. 8. 471. 12. 

Ὑ. 118 5ᾳ. καὶ σύ μ᾽ ἐξ ὁδοῦ 
πόδα χρῦψον οἴς.]} ἵΠμὸ οατίουβ 
ΔΡΌΥ ὁοπιρᾶγο ποῖ ὗ ὑπεξάγεις 
πόδα ἴῃ Επιτ. Ηθο. 807. Ροτα. Βαυΐ, 
{π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ΟΥ̓ ΘΟΡΠΟΟΙΘΒ 15 ΠΊΟΥΘ 
ῬοΙά, Ῥϑὸδαβα ὅπ πόϊιοι οὗ 16 84- 
ΤῚ 8 πού πίδάθη ἱπ {π6 γ Ὁ 
κρύψον. 6 5που]ά ὙΠ ΘΥΘδίου 
ΟΙΘΘΥΠΘ55 58 Υ: ἄγουσα πόδα ἐμὸν 
ἐξ ὁδοῦ κρύψον μὲ κατ᾽ ἄλσος. 
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κρύψον κατ᾽ ἄλσος, τῶνδ᾽ ἕως ἂν ἐκμάϑω 
, , ᾿ ΔΝ , Ἅ - τι 

11 τίνας λογους ἑἐρουσιν. ἕν γὰρ τῷ μαϑεῖν 

ἔνεστιν ηὑλάβεια τῶν ποιουμένων. 

ΧΟΡΟΣ. 
(στροφὴ αἱ.) 

[χ} 

Θρα. 
’ ᾿»ἤ 35 -»" 

τίς ἄρ᾽ ἡν; ποῦ ναίει; 
ποῦ κυρεῖ ἐχτόπιος συϑεὶς 

120 ὁ πάντων ὃ πάντων ἀκχορέστατος ; 
προςπεύϑου. λεῦσσέ νιν. 
προςοδέρκχου πανταχῆ. 
πλανάτας πλανάτας τις ὁ πρέσβυς. οὐδ᾽ 

125 ἔγχωρος᾽ προςέβα γὰρ οὐκ 

Υ. 1117---118. Ομ Τὴ ἴῃ θ1πηα. 
Υ. 119---190. συϑ'. ὁ πάντων --- ὁ πάντων ἀκ Ὁϊπηά. 
γι Νὰ; προςπεύϑου, λεῦσοέ νυν, προςδέρχου πανταχὴ ἰδ 

Η Θὺ πὶ ἃ ἢ Π᾽ 5. Θομ͵θούισο. ΜΒΆ. λεύσσατ᾽ αὐτόν, προςφδέρκου, προς- 
πεύϑου ,πανταχῆ ; οχοθρὺ ἐπαῦ ἴον λεύσσατ᾽ δοιηθ πᾶν λεύσατ᾽, ΟΥ̓ΠΘΥΒ 
λεύσσετ᾽, ὙΠ116 ἔον προρπεύϑου ἃ ἴον τοδᾶ προρῳφϑέγγου. 

ΗΒΕΜ. ὅ0 πρύπτειν 15. τιϑοᾶ ἴῃ. 
Υ 8: 1001. Β: τὸν τελευταῖον βίον 
κρύψων παρ᾽ Ἅιδην. Οομρδτῖ ν. 
814. διὰ Με. 8. 421. ποῖϑ 8. 
Ηοβὺ 8. 104. 6. 

Υ. 114 54. τῶν δ᾽ ἕως ἂν -- 
ἐροῦσιν] Ι. 6. ἕως ἂν ἐκμάϑω, 
τίνας οἵδε λόγους ἐροῦσιν. ὅ0 
186 54ᾳ. ὃν ἐγὼ --- γνῶναι ποῦ μοί 
ποτε ναΐει. ΟἿ, Βοπδύ 8. 122. 8. 
ΘΠ α ποίΐο 2. 

Υ. 116. ἐν γὰρ τῷ μαϑεὶῖν 
οἷο. Ηθβᾶυβ: πὸ ϑοὖβ οϑτπύϊοιβ- 
Ιγ διηᾷ 5 ἔρ]ν, πὸ Βοὺβ δροιῦΐύ 
απ ηρ αὐΐοτ᾽ αΑΙΤΙ ΡΟ ΗὔΙΥ 
γνιονίηρ 811 οἶῃὗ. 

Υ. 118. τές ἄρ᾽ ἦν;] Τὸ 15 βύγδηρθ 
{πῶ δἸπηοδὺ 811 {πὸ φαϊίουβ βῃου]ᾶ 
πᾶν οομπβίἀογϑᾶ ἦν δ5 ραΐ ἔον ἐστὶ, 
ἐουρουηρ' Ὁπᾶῦ {16 ΟΠιοστιβ οου]ᾶ 
ποῦ Βᾶγο βεϊ τές ἀρ᾽ ἐστί, ὉΠ]655 
πον πεᾶ 66 1α ΟϑαῖραΒ. Βεΐ βἴπιοθ 
που ἄο ποὺ ΠΟῪ 8566. ΠΤ ὙΓΠΘΙΘ 
ποὺ πε Ῥοδθη ἰο]ά πον σπουῦ]Ἱᾶ, 
ἃ5. πὸ πᾶ [ἰδδοη Πΐτηβ6}} ἐπ [Π6 
ϑύονο, 1 15 αὐ πδύαγα ὑπαΐ ΠΟῪ 
5Πο0. 14 5]. πὸ 10 νγὰβ ὑπὰὺ Ππδᾶ 
οὐοσαρῖθα {π6 βδογθᾶ ρχουμπᾶ. γναΐ- 

ειν, ἰἴῦ 15. 611] Κποῃ, 15. οὔξϑθῃ 
πιϑοα Ὀγ {π6 ροθῖβ ἴῃ {Π6 561}88 οὗ 
ὙΘΥΒΑΥΙ͂Ι. ὅδο 187. ΤΎΔΟΙ 99. 850 
Α͵8θο οἰκεῖν ἰ56 υϑο4ᾶ. 6. ῬθΙονν 
γ. 1886 (1331). ΟΥ. ΒοΙ΄41. ου Ἐπὰν. 
ἘΠ. 802. Οἠ {πὸ β5ῃογίθηϊηρ οἵ {Π6 
Ρϑηυ]ῦ. 5866 Μδύθῃ. 8. 38, Ῥ. 

Ὑ.119. ἐκτόπιος συϑ'είς 1. 6. 
ἐκ τοῦ τ νκῆν ὁρμήσας. Οἵ. ΜΔ... 
8. 4460. 

Ἂν: Ἰὰν ὁ πάντων ἀκορέστα- 
τος] Μοϑῖ 5]})8|961658 ΟΥ̓ 87]. 
Κ.6801.: παρ᾽ ὅσον οὐδεὶς αὐτῷ 
τῶν ἄλλων ἤρκεσε τόπων, ἀλλὰ 
καὶ ἐπὶ τοῦτον ἦλϑεν ἁ όβως. 

Υ. 121] 588. προςπευϑου -- 
προςδέρκου πανταχῆ] ἘΠ118- 
16Υ ΥΙΡΉΕΙΥ ΠΟΙ Ρ ΘΒ Α 656}. Εππη. 
264: ὅρα, ὅρα μάλ᾽ αὖ" λεύσσετον 
πάντα, μη λάϑῃ φύγδα βὰς ὃ μα- 
τροφόνος ἀτίτας. ΕῸΥ {Ππ6 ῬΏγδΒ6 
προςδέρκου πανταχῆ οἵ, ῬμΙοοί. 
42: προςβαίη μακρᾶν. 

Υ͂. 125. προςέβα --- ἄλσος ἐς] 
γουϊά παν θηξοτοαίπενοοᾶ. 
Οὐ ἴπ6 οοἸ]]οόδύϊοη οὐ ἴπθ ῬΥθρο- 
δἰζΐοη ἄλσος ἐς τᾶνδ᾽ ΝΥ 6 ὁοπὶ- 
ΡῬᾶϊε5 ΕἸ. 14: τοσόνδ᾽ ἐς ἥβης. 

- οὐ » 
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ὥν ποτ᾽ ἀστιβὲς ἄλσος ἐς 
τᾶἄνδ᾽ ἀμαιμακετᾶν κορᾶν. 
ἃς τρέμομεν λέγειν 
καὶ παραμειβύμεσϑ᾽ ἀδέρκτως, 
ἀφώνως. ἀλόγως τὸ τᾶς 130 

1830 

εὐφήμου στόμα φροντίδος 
ἱέντες. τὰ δὲ νῦν τιν᾽ ἥκειν 
λόγος οὐδὲν ἄξονϑ'.. 
ὃν ἐγὼ λεύσσων περὶ πᾶν οὔπω 

135 δύναμαι τέμενος 
185 

γνῶναι ποῦ μοί ποτε ναίει. 

Οβᾶ. ΒΕ. 118: ἀκτὰν πρὸς ἑσπέρου 
ϑεοῦ. Ἐπτ. ῬΕοΘρη. 34: λειμῶν᾽ ἐς 
Ἥρας. Λαᾶᾷ Α65 6Ἐ. ὅϑρύ. ο. ΤῊ. 
187: βρέτη πεσούσας πρὸς πολιο- 
σούχων ϑεῶν. ὅ0. 4180 {π6 Τιαὐϊῃ 
ροοίβ. ΟΥ. Εν. 9“ δοοῦ5β Αμέμο]. 
51. ΤΕ νυ. 94. 

Υ. 121. Κ΄ ΘΠ ο].: ὰ αιμακε- 
τᾶν ἀκαταμαχήτων ἢ ἀπροςπε- 
λάστων. 

Υ. 128. ὃς τρέμομεν λέγειν) 
ὝΠΟ νὰ ἀγθδᾶ ἴο 6811] ὈΥ 
ἘΠ 6 1 ῬΓΟΡΘΙ Πϑ1η6 Ἐρινύων. 
Οὗ, Ἐὰν. ΟΥ. 86 54.: τὸ μητρὸς δ᾽ 
αἷμά νιν τροχηλατεῖ μανίαισιν" 
ὀνομάζειν γὰρ αἰδοῦμαι ϑεὰς εὐ- 
μενέίδας, αὲ τόνδ᾽ ἐξαμιλλῶνται 

φόβῳ. 
γ.129. καὶ χϑραμελβομεῦθ, 

ΜΥΤῚΣ 3 ] Απμα σψΒοπι, ἱ. 6. 
ΠΟ56 περιῤαύϊοθη ὰ Ρ888 
τὶ αὐογῦθα οοὰπύθῃ 66. 
ΟΓ.490: ἔπειτ᾽ ἀφέρπειν ἄστροφος. 

Υ. 180 5ᾳα. ἀφώνως --- ἱέν- 
τες} ϑίποθ ὅπα, ἔπεα, φωνὴν 
ἱέναι, 411 μοι ΡΠγα565 806 ἔγθ- 
αὐαθηῦ ἴῃ ὑπ6 ρορίβ, δίρῃλν ἴο 
αὐὐΐοῦ ἃ ογῷᾷ οὐ ὅο 5ρΡ6 81ς, Ὁ 15 
ΡΙαΐπ ὑπαὺ στόμα ἱέναι οὐπποῦ θ6 
τιι5684 ἴῃ ΔΩ ΟΥ̓ΠΘΥ 5686 ὑμϑ {Π15: 
τοπὺύξου ἃ ἀἸΒΘΟΌΥΒΘΟΥΒΡΘΘΟΝ 
ἔοΥ ὙΒΙο στόμα 15 οἵοη αϑοα ὈΥ 

᾿ἴπο ὑγαρθαϊθηβ, 80. ὑπδῦ στόμα τι 
ἱέναι 18 τοὐῃΐπρ τηοῦο ὑπὰπ ἴο 
ΒΡΘΘΚ ΟΥ 580. βοιηϑύμιηρ. [ 
ἡϑύθγ ! ]Υ ΓΟ]]Ονγ5 ὑπῶῦ ὅπ σου β 

τὸ τᾶς εὐφήμου στόμα φροντίδος 
ἱέντες δῖ Βροόοκϑὴ [ο {5 οβοῦ: 
αὐδονῖηρ σπδὺ το ὑμῖπ]ς οὗ 
ἰδ εΐη Οὐὐβοῖνοβ εὐφήμως. 
Βαύ ψΠ θη {πὸ ΟἸΠΟΥτ5 580 ὑποῦ πον 
ΒΡΘΔΚ οὗ {ποβ6 ὑπουρμίβ πιῦποῦὺ 
ΒΟ πα οὐ ψογαβ, 1. 6. σιὑποαὺ 
αὐϑοΥγϊηρ ἃ ΟΥ̓, ΠΘΥ τηθϑῃ ὑδύ 
ὑπο ν αὐὖοῦ {πον ΡΥΔΥΘΥΒ ἴῃ 
ὑπ σϑῃῦ)οδῦ ΟΥἩ ΠΙοΟδὺ ΒΒ ΡΡΥ85- 
564 ἴοπ0. 8 0008 πιοδὺ δρροδὶ- 
6] ὀοΙΙΡΑΥΘΒ ἀφϑέγκτῳ λαλεῖν 
στόματι, ΑΒΥΠΟΙ. ῬΑ]. ΕΧ, 162. ἄν- 
αὐυδοὸς ἄγγελος κόνις Α6Β6Η. ϑορύ. 
6. ΤῊ. 82. βρϑδκίηρ οἵ οούβίθρϑ 
ἱπιρυϊη θα ἴῃ ὅπ6 ἀπιδί, μηνυτῆρος. 
ἀφϑέγκτου φραδαῖς Ἐπτηρηϊά. 236. 
ΤΠῖβ 16. ὅπΠ6 οογγθοῦ ἐπύθυργθίδ ϊοη 
οὗ {π686 ψουάβ, 85. 15. Ρ] δίῃ ἔἸΌσα 
{86 ἱπ]απούϊοη ᾿οὗ 126 ΟΠοναβ ἰο 
Οϑάϊρυβ, σγμθη δθουῦ ἤο τη8]κ6 δ 
οὔονίπρ᾽ ἰο ἴπ6 ἘγΙΘ5, γβ8. 488 Βα. 
αἰτοῦ σὺ τ᾽ αὐτός, κεῖ τις ἄλλος 
ἀντὶ σοῦ, ἄπυστα ((. 68. ἠρέμα) 
φωνῶν, μηδὲ μηκύνων βοήν. Τῇ 
Οαδεδϑη: δα ]105, ΒΡΥΘΟΙ]ΟΒ 
ἅϊ6 Βοᾶθ 65 δπᾶδομύβνο! θη 
αοάθηκοὴ5 δηὐβθηαπᾶ. 

ν» 1828ᾳ. τὰ δὲ νῶῦν--ἄξονϑ'᾽ ] 
Τ δ: ἃς δὲ τὰ νῦν ἥκειν τις λέγε- 
ται οὐδὲν ἄξων. 

Υ. 184 866. ς Κ΄ ΘΒ 01.: ὃν ἐγὼ 
λεύσσων' τὸ ἑξῆς" ὃν ̓ ἐγῴ, λεύοσ- 
σων περὶ πᾶν τέμενος, οὔπω δύ- 
ναμαν γνῶναι, ποῦ μοί ποτε 
ναΐει. 
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(σύστημα.) 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

δδ᾽ ἐκεῖνος ἐγώ φωνῇ γὰρ ὁρῶ, 
τὸ φατιξζόμενον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰὼ ἰώ, 140 
δεινὸς μὲν ὁρᾶν, δεινὸς δὲ κλύειν. - 

ΓΥΥΜΥΨΊΤΓΟΎ 

140 μή μ΄. ἱχετεύω. προςίδητ᾽ ἄνομον. 

ΧΟΡΟΣ: 

Ζεὺ ἀλεξῆτορ, τίς ποϑ᾽ ὁ πρέσβυς; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

οὐ πάνυ μοίρας εὐδαιμονίσαι 
πρώτης, ὦ τῆςδ᾽ ἔφοροι χώρας. 14ὔ 
δηλῶ δ᾽ 

Υ.18754ᾳ. φωνῇ γὰρ ὁρῶ, τὸ 
φατιξόμενον Ἡθυ Φ ηἢ τἱρῃύ- 
Ιγ 5ᾶγβ: φατιξζόμενον οπρμῦ ἴο πανθ 
Ῥϑϑῃ βαραιδίβθα Ὀ. ἃ βίορ ἔγοιη 68 
Ρτθοράϊηρ' ὙγΟΥΒ, ἔῸγ 10 15. πδοᾶ 
{π|κ6 π6 ρῆγαβο τὸ λεγόμενον. ὙΠΟΥΘ 
5. ηὸ ἀοπθὺ ὑπαῦ {Π6 ρῃγδ86 φωνῇ 
ὁρῶ νγὃἃ5 ὃ ῬΥΟΥΘΙΡΙ8] οπμ6 ὕο 1ΠΠπ||8- 
ἴχωΐθ 1π6 ὈΠΉΔΡΡΥ δίθϊ οἵ {Π6 
ΡΠπα. Τὴ6 ΟΠΟΥῸΒ 15. ὕπτι5 ουϊα θηῦ- 
Ιγ τῖρηῦ ἴῃ βαγίπρ' δεινὸς δὲ κλύ- 
ειν. ΕῸΥ πον Ῥούπ Ῥθμοὶά {π6 
ὈΙΠἀη655 οὗ Οραϊριιβ, δηα Πὰν 
Πΐτη β6θἸίηρ ἔγο ὑπ βοπμα οἵ 
ἴη6 νοΐϊθθ π6 Πϑρ πῃ οουπἹᾶ ποῖ 
οθύϑϊηῃ ἔγοιη 5 βισῃύ, --- Οὐ {Π6 
ΤἸϑηρ ποηϊηρ οὗ {Π6 Ἰαδύ Βυ11816 οὗ 
{π6 νοῦ φατιξόμενον ἃπᾶ οὗ πρέ- 
σβυς ἴῃμ ν. 141. 5866 διϑια]θν ἀρ 
58. θοΌμη. Ρ. 80. ἃπα Ἡ δΥ  ἃ ἢ πὶ 
ΕἸϑα. ἢ. Μ. ρ. 318. 

Υ. 140. μή μ᾽ --- προςέδητ᾽ 
ἄνομον] 1. 6. θο ποῦ ΙοοκΚ 
ἸΡΟΩ 16 γίνῃ {πὸ ρα 26 νἱὺῃ 
Ὑ ΠῚ ΘΟ ἢ γου σψου]α ῬΘΠοΪα ὁπ 6 
ἄνομον, ἰ. 6. ἄο ποῦ {πἴπ]ς {π8} 1 
πδνθ οοσαρίθα Π15 ΡΊ8ϑ 66 ΘΟ ΔΥῪ 
ἴο 1δὺ7, 1. 6: ΘΟΠΤΥΔΙῪ ἴο ψμδΐ 185 
Τρ, ΤΙ {Π15 Π6 τὙϑθυβ ο ψπϑδὺ 

ὡ 4 ᾿ κ᾿ ἔς 
οὐ γὰρ ἂν ὡδ ἀλλοτρίοις 

ἢ πᾶ Βαϊα ἴῃ νβ. 44.---46. δηᾶ 
84 5864. ΕὟΓ ἄνομος οἵ, ν. 168 
(106). 5'.680].: ἄνομον λείπει τὸ 
ὡς" ὡς ἄνομον. ὩοΘ θυ] οἰ ἢ ΘΟοΠ1- 
Ρᾶγο5. Ὑμπαογᾶ. Π, Τ2: δέχεσϑε δὲ 
ἀμφοτέρους φίλους. 

Υ͂. 142 5ᾳ. οὐ πάνυ -- πρώ- 
της] ΤΠῖθ σϑηϊνο 15 στρ Υ βαϊᾶ 
ΡΥ {π6 ϑομοιαβῦ, ἴο ἀθρϑῃαᾶ ἀΡΟΠ 
τα οτηϊ 64 νῖ ΒΟ ἢ τηοϑύ οὗ 
{π6 οαϊίουβ, πα Με. 8. 8310. 6. 
ΔΡΎΘΘ. Ἠδποθ εὐδαιμονέσαι ται 
ΡῈ οομϑβίαουθα δ5 ὕπ6 ᾿ἱπῆηῖύϊνο 6χ- 
Ρ]οϑ ῖνο απ θ6 θχρ]αἰπϑᾶ ΒΥ εἰς 
τὸ εὐδαιμονίσαι, οἴ. Μ.. 8.588. 
Ῥ. θυ ΠΟΥΘΥΘΥ ἱπὐθυρυοὺβ 
ὑπθ886 νου β ὕππ8: ποῦ π 6 Ἢ ἢ ΟἿΉ 
ομοσοῦ]α λυ ἀρ ΒΔ ΡΡΥ͂ 05 806- 
οουπύ οὗ 15 Εἰτγϑύ οὗ, 1. 6. βΒιἢ 
ἃ ΤηΔῊ δι β ΦΗΥ͂ ΟΠ6 που] 6811 πιοδὲ 
πηξογύαηθθθ οὐ ϑοοοπηΐ οὐ {Π6 6χ- 
ἰθπύ οὔ Βῖ5 πηϊβέουίαμθβ. Βα ὑπδΐ 
οὐ πρώτης μοΐέρας 15 ὕΠ6 58116 85 
τῆς ἐσχάτης μοίρας, 15 οὐδοννοᾶ ὈΥ 
τ ρον δ β Ρ. 419, 14 (866, 28). 

Υ.144. δηλῶ δ᾽" οὐ γὰρ οἷο. 
1.6. ΒαΓ 1 ΡΙΔΙΗΙΥ 586. 18, 
Ῥθόξϑαβο οἷς. 80 1146: δείκνυμι 
δ᾽ ὧν γὰρ ὦμοσο᾽, οὐκ ἐψευσάμην 
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145 ὄμμασιν εἷρπον. 
κἀπὶ σμικροῖς μέγας ὥρμουν. 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 

ΧΟΡΟΣ. 
3 ἐ ἢ, 

3 -»" 2 ΕΣ 

ἁλαὼν ομματῶν 160 - 

ἄρα καὶ ἦσϑα φυτάλμιος. 
1580 

ἀλλ᾽ οὐ μὰν ἔν γ᾽ ἐμοὶ 
προςϑήσεις τάς δ᾽ ἀρᾶς. 

Υ. 146. 

᾿ς : 7) , 
δυςαίων μακραίων. οὐ ἐπεικασαι:; 

Ι ΓΟΥΤΘΥΥ σγοΐθ σμικρᾶς ἔγοιη ᾿ὸ 6 1510 5. 60). 
Υ. 160. ΜΗ5. οχοθρύ Υδί. μακραέων τέ ,᾽, Βτάποκ πὴ Ὑαί. 

μακραίων 3 
ὀμμάτων --- ἦρα κ. ἦ. φ. δυσαίων; 

οὐδέν σε. 7.907: αὐτὸς πρὸς αὖ- 
τοῦ" δῆλον" ἐν γὰρ οἵ χϑονί πηκτὸν 
τόδ᾽ δ χὸς περιπετὲς κατηγορεῖ. 
ΟΥ̓ΒΟΣ δχϑιηρ]65 ἃτα ϑϑδάποθα ὈῪ 
Μοῦ. 680. ἔ. 

Υ. 146. Β9Πο1.: κἀπὶ σ 
κροῖς μέγας - καὶ ἐπὶ εὐτελ πη 
αἰτήμασιν οὐκ ἂν σφόδρα ἱκέτευον 
εἶ μὴ ἤμην͵ δυστυχής. ΤῊΪΒ 15 [Π6 
{τ 56η86. Ὁρμξεῖῦν τηϑϑηβ ἴο τἱθ 
ἴῃ μου. Ὑ76 βρθϑοῆς οὔ Οϑαϊριβ 
15. ΒΟΙΘΙηη ; ἴον 105 ῬαΡοΥ 15. {Π|15: 
ΟΟΥδΙΙΥ 1 δὰ τποϑῦ. 1]]- 
ουϊαποαᾶ; ἔονυ οὐμβουν δε 1 
Β5ῃοα] ἃ ποὺ πᾶν οοο ὅπ 5. 
αἰάοα γ ὑπΠ 6 οΥϑ 85 οὗ δηοῦπ θ᾽, 
Θηα ἔοΥ ὑπ 6 581|κ6 οὗ ἃ ἀἸΠπρ 
σι, σγοοῦ δῃᾶ ποῦϑ]6 851 
ἅττα, 1 5ποπυ]α. ποῦ δῶν ΘΟΙΠ 6 
ἴηδο ὑπὶ85 ρογῦ. 
Υ. 149. Κ'΄ΠΒ 1.: φυτάλμιος" 

ἀπὸ φύτλης. ἀπὸ γενέσεως καὶ ἐξ 
ἀρχῆς τυφλὸς π ἕξέυκε. ΤῊΙ15 τηὔθν- 
Ργθύδιοη 18 οοΥΒοῦ ἀπᾶ ἴῃ δοοοῦ- 
ἄδῆοθ τὶν π6 τηϑϑηϊηρ' οὗ {Π6 
νγοτα φυτάλμιος, ἴον ΠΟΙ. 566 
ΒΊοτηΐ. ἴῃ οἽοβθ5. Α6 56}. Αρϑιῃ. 

Ἐν--818. ΑΒ ῬΘΥΒΟΠΒ ἅτ βαἰᾶ φρένας 
ΟΥ σῶμα φύειν οὐ γεννᾶν, ψῈΟ ὈῪ 
ὑΠ6γ Οὐ ἡϑύμγθ ΟὙΟΥ ἴῃ Ὑἱγύτιθ 
οὗ τηϊηα ΟΥ̓ Βί Θηρ οἵ Ῥοάγ, 50 
ἀλαῶν ὀμμάτων φυτάλμιος 15. υϑοᾶ 
ὈΥ ϑόρΒοο]65 οὗ ἃ τηϑη θοτ ὈΠΙπᾶ, 
ῃοῦ οὗ ομϑθ δϑἔουνγαυβ ἀθρυϊνϑαᾶ οἵ 

. ὅσ᾽ 15. ΒΟΥ Θ᾽ 5. Θ0η], ἴον ὡς ἴῃ {πὸ ΜΒΗ͂, [Ὁ 1π4. ἐὴ ἀλ. 
Ξε μακραέων γ᾽, ὅσ᾽ ἐπεὶκ. 

βΒίρῃῦ. Απαᾶ Ὁ 15. Οαβίοιη δ τ ἢ 
τηϑηΚιηα, τ μθη ΠΟΥ 566 ΘΩΥ ΟΠ6 
Βα οΥηρ' ΤΤΓΌΤΩ. ΔΩΥ ΒῸ ἢ ὐπϊούϊοη, 
ἴο Θηααϊγ Π6 ΟΥ̓ΡῚη οἵ ὑῃ6 601], 
1 τὸ θ6 δῦσα], οὐ ὑπ γϑϑαὶὺ οἵ 
Θοοϊάθηῦ. ἩΒΕμΜ. ΤῈ6 Ὀ͵ΌΟΡΘΟΥ 

ἐν ἀρνοξρερεα ἕνην οὗ ὕπο86 ψονᾶβ ν1}] 
ὑπουθέοσθ Ρ6: ἄρα ἀλαὰ ομματαὰ 
ἔφυδας. ἱ. 6. ἀρ᾽ ἁλαὸς σέυκαε, 
Οἵ. Μδύῃ. 8. 490. πᾶ 8. 844. 
ὙΓΠῸ60 γ8. 801 5α. 

Υ. 160. δυραέων μακραέων] 
Ι. 6. ἐκ μακροῦ δυςτυχὴς ὦν. ἘῸΥ 
ΒΙΓΩΪΠΔΥ ΘΧΘΙΏΡΙ6Β 8566 ν, 1076. 

1014. δσ᾽ πεικάσαι) Α5 ἔδυ 
ΘΒ ΟΠ6 ΠΥ ΘΟ ΘονΌΥ 6. ὅσα ἰ5 
πἀἰδθ6 1 {Π|6 58. Π16 ΤΊ ΠΟΥ ὈΥ ΤΉπογά. 
ΥἹΙ, 3ὅ: ὅσα ἤδη δοκεῖν αὐτῷ. ΟΥ̓. 
Μδι.Π. 8. 545. ΤῊ ποίΐδ οὗ ἱπίου- 
τορσαίΐου οἴου ἐπεικάσαι, οἵ σουγ86, 
ΒΙΠΏΡΙΥ Τοίρθυβ ὕο {Π6 νγοτᾶβ ἀλαῶν 
-- φυτάλμιος, ὕπ0 οὔποθ ψοσάβ 
Ῥοΐηρ' ΒΡΟΚΘῃ δ βυπιδ νον. 

γ. 161. ἔν γ᾽ ἐμοῦ] Α5 ἔδτ 88 
1105 1π ΠΙΥ͂ ΡΟΥΘΥ͂, 8 ἔδΥ 88 
ΤΥ ἰηΠΠΙᾺ ΘΠ Θ6. 18 δοποδιηθᾶ. 
σὲ, Μαύθ: 8, 577. 

Ἧς “188; προςϑήσεις ταςδ᾽ 
ἀράς] 581|41] γοὺ δᾶ (νίΖ. ἴο 
{π656 ουὐδ]β τι ΒΊΟῊ γοῦ 806 8]- 
γοϑαν ΟΡΡΥ 5564) ὑπ 686 οἴἔθῃ 668 
οὐ δοοοππύοιί ΒΙΟἢ γοῦὺ γΥ01}] 
Ρ6 ἀονοίοα ο ουγ568, ὅο ὙΠΊΘῊ 
γοῖι 071} θὲ ἀονοίθα, σθη γοὰ 
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περᾷς γάρ. περᾷς᾽ ἀλλ᾽ ἵνα τῷδ᾽ ἐν ἀ- 155 

15 φϑέγχτῳ μὴ προπέσῃς νάπει 

ποιάεντι, κάϑυδρος οὗ 
κρατὴρ μειλιχίων ποτῶν 

δεύματι συντρέχει. 160 

τῷ, ξένε πάμμορ᾽, εὖ φύλαξαι" 
100 μετάσταϑ'᾽. ἀπόβαϑι. πολ- 

λὰ κέλευϑος ἐρατύει᾽ 
κλύεις. ὦ πολύμοχϑ᾽ ἀλᾶτα; 165 
λόγον εἴ τιν᾽ οἴσεις 
πρὸς ἐμὰν λέσχαν, ἀβάτων ἀποβὰς 

105 ἕνα πᾶσι νόμος, 
φώνει᾽ πρῦσϑεν δ᾽ ἀπερύκου. 

(σύστημα. 

Ο7ΙΔΊΎΠΟΟΟ Σ, 

ϑύγατερ, ποῖ τις φροντίδος ἔλθῃ; 170 

Υ. 19. Ι Ὦϑν6 γ᾿ ὑ 6 τῷ σὰ Βεαποῖ; οἵ. Θεὰ. Ἐ. 511, ΠἼἜὸ 
ΜΒΗ. [πᾶ Ὁ ἰη4.] τῶν, ϑχοθρῦ ἃ ἔθνν νυ ἢ μᾶγθ τόν. 

δηΐου ὑπ πηϊγοάάθῃ νγοοά γοιῖ 8Ὶ6 
ϑΡΡΥΟΘΟΒηρ". 
158: ΒΌΝΟΙΣ; περᾷς γάρ. 

περᾷς᾽ βαδέξεις γὰρ εἰς δ οὐ 
προςήκει χωρίον ἐπιβαίνειν. Ἡ ο᾽- 
ἢ Υἱρ Υ Θχρ δῖπβ ὑΠ6 τυ Π0]6 
Ρδϑϑῶρθ ὑπὰβ: ὕποὰ ρσοθϑῦ ο[, 
Βαθ]οϑύ ἐπου δηΐοτύπϑι νοῦ, 
ἴῃ ΒΙΟῊ ΠΡΟ 5. Δ Υ6 τὴ πὶ Ρ᾽. 
16 νι πσοῦϑυ δηα ΠΟΠΘΥ͂, ὁ 
γϑύομοα βγδηροΥ, ὈΘΎΘΥΘ 
ἔονυ ὑποῦ γϑθϑβοῆ; ἀορδτγύ, ρΡῸὸ 
αΎΟΥ; ὑπο δύ ἔδυ αϊβύδηςν 
ἔσο 6: ἀοθύ ποὺ ποθ δ 
Ι βεγϑΊΙ ποὺ παϑῦ δηγὑῃῖηρ' 
ἴο 580 ὕἤοτηθ, Ιθᾶύϑ ὑπο ρΡΊδοθ 
ἴῃ ΒΙΟΙ ὑποὺ ππδῦ ποῦ βύϑπηᾷ, 
ΘΉ ἃ ΦΡΡΙΟΘΟΝ ἃ 5ροῦ ΔΙ]ον δ 
ἔογν 811. ΤΊΤῚ Π Θὴ Ὑ ἐγ ἃ 1 ΕΥ̓ Ο Τὰ 
ΒΡ οα Κίπρ. ἵνα μὴ προπέσῃς ταυδύ 
ἐπϑυθίουθ ἀορϑπᾶ οὐ φύλαξαι. ΕῸΥ 
{π6 86 οἵ ἕνα οἵ. Κ΄ ομ δὸὲοί. οἡ 
θη. ῬΥῸ ΘΟΥ. Ρ. 279. ν. 8. 
Δ. 160 βαᾳ. 5. 610]. : καάϑυδρος 

οὗ ὅπου ὕδατος πλήρης. μειλις 
χίων ποτῶν. γλυκέων ποτῶν, ὃ 

ἔστι μέλιτος, οἷς μειλίσσουσι τὰς 
ϑεάς. συγκιρνᾶται γὰρ ταύταις ταῖς 
ϑεαῖς ὕδατος καὶ μέλιτος κρατήρ. 
ΟΥ. 472 5ᾳ. 281. 

Υ. 100 5ᾳ. ὅ6Πο].: πολλὰ κέ- 
λευϑος ἐρατύει' οἷον πολλή ἐστιν 
ὁδὸς ἡ διαχωρίξουσά σε ἡμῶν. ΖΙεῖ 
γὰρ νοεῖν, ὡς ἔτι πόρρωϑεν προς- 
ὠνοῦσιν αὐτόν, μὴ δυνάμενοι 
πιβῆναι τῷ τόπῳ. 
Υ. 168. λόγον εἴ τιν᾽ οἴσεις] 

ΕἸΤΙΒ1ΘΥ ΘΟΙΏΡ 68 ΤΎΔΟΝ. 128: ὧν 
ἔπι μεμφομένα σ᾽ αἰδοῖα μὲν ἀν- 
τία δ᾽ οἴσω 

Υ. 164. ἀρ ἐμὰν λέσχαν) 
ΤῸ ΟὟἿΤ Δ5Β5Θ6ΘΙΏΡΙΥ, 1. 6. ἴο 8, 
ὙΠῸ ΔΘ ΠΘΥΘ ἀΒΒ6:}}0}164. ΟΥ̓, ΑἸΊ. 
169: ὅτι σύγκλητον τήνδε γερόντων 
προὔϑετο λέσχην. 

Υ. 164: ἀβάτων ἀποβὰς ἕνα 
οἴς.} 1. 6. ἐκεῖσε, ἵνα. ὃο 4180 ἴῃ 
γ855. 812. 900. 

Υ. 107. ποΐ τις φροντέδος 
ἔλϑ'ῃ:} ὅο 810: ποῖ φρενῶν ἔλϑω: 
ΤΎΔΟΗ. 106: οὐκ ἔχω τάλαινα, ποῖ 
γνώμης πέσω. Οἵ. ΜΔ ΊΌΌΗ. 8. 894. 8. 
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ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ὦ πάτερ. ἀστοῖς ἴσα χρὴ μελετᾶν 3 

εἴκοντας ἃ δεῖ κοὐ κατοχνοῦντας. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ. 

170 πρόςϑιγέ νύν μου. 

ΑΝΤΊΓΠΟΝΗ. 

ψαύω καὶ δή. 

ΟἸΔΙΥΙΓΟΥῪΣ,. 

ὦ ξεῖνοι, μὴ δῆτ᾽ ἀδικηϑῶ 
σοὶ πιστεύσας μεταναστᾶς. 178 

(στροφὴ β΄. 
ΧΟΡΟΣ. 

» ’, ΝΣ ΕΥΣΦΙ. » 5. δ ’ 
οὔτον μήποτε α ἕκ τῶνδ ἑδρανῶν, 
᾿ "᾿ ΄ » 
ὦ γέρον. ἄκοντα τις ἄξει. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

175 προβῶ: 

Υ͂. 109. κοὐ κατοκνοῦντας 15 Η ΘΥΤ Δ ἢ Π᾽ 5. οΟΠ7.1 ἔου ΠΥ, γγγοῦθ 
κακπκούοντας πὶ Μαβρτδνθ. [Απὰ 50 1 πα.] ΜΒΒ. κοὐκ ἀκούοντας. 

γ. 172. 1 ᾶγνθ οὐ θα καί Βοἔουθ μεταναστάς ἔγομ Η ΟΥ̓ ἃ ἢ ἢ 5 
ὁ0η)]. ΒΥΆΠΟΚ πδᾶ ἩΥΓΟΠΡῚ οὐηἱ ρα σοί. 

Υ. 116. ΜΒ. ἔτ᾽ οὖν, ἔτι προβῶ; 1 πᾶνο νι τ Ἢ ὁ υ πὶ ἃ ἢ πὶ οπἐἐ οᾶ 
ἔτ᾽ οὖν ἔτι. 
ἃ ηα οὐπουβ. Χ.. ὁ μας ἐγρό αν πόρσω. 

Υ. 1608. Κ5'.980].: ἀστοῖς ἴσα 
χρὴ μελετᾶν. ἃ ἐκεῖνοι ἀσκοῦσι, 
τούτων καὶ σὲ δεῖ ἐπιμέλειαν ἔχειν. 
Οὐ. Ἐπ’. Μεᾶ. 222: χρὴ δὲ ξένον 
μὲν κάρτα προςχωρεῖν πόλει. 

γ.1τ0. καὶ δή] ΕῸΥ {π6 86 οἵ 
ἴΠ686 Ῥυ 0168 589 ΕἸ. Υ. 810. 
ὙΣΎΝ. μ ὴ͵ δίῆ τ᾽ ἀδικη ὦ] 

1. 6. μὴ δῆτ᾽ ἀδικήσητέ με. 
59 ΤΎϑοι. 802: μηδ᾽ αὐτοῦ ϑάνω. 
ΕῸΥ ΟΥ̓ΠΘΥ ΘΧΘΙΡ]6Ρ 566 ΕΤΙ}5]. 
1αν. Ηογ 80]. ὅὅ9. Μὰ 01. οἡ Ττοϑᾶ. 
118. δα ατ. αν. 8. 516. 

Υ. 112. 5 9801.: σοὶ πιστεύ- 
σας" κατά τινὰ συνήϑειαν͵ ποιη- 
τικὴν πληϑυντιχὸν προειπὼν ἕνι- 
κὸν ἐπέξευξεν. 

1018. πιστεύσας μετανα- 
στάς] 1. 6. ἐπειδὴ πιστεύσας σοὶ 

1 Πδᾶ ΓΟΥΤΙΘΥΙΥ ὙΓΟΠΘῚΥ οπι θα ἔτι προβῶ ν 11} Β οὐ ἢ 6 

μετανέστην. ΑἸ ΘΧΔΙΠΊΡ]6 οὗἉ ὕνο 
Ῥδυίοῖρ]θ5. ὅππι5 Ἰοϊη6α 15 σἵνϑῃ ὈῪ 
Ἡυ πηι. ἘσΥΊΡ. ΚΌΡΡΙ. 280 5646. 

Υ. 118 5ᾳ. οὔτοι μήποτέ ο΄ -- 
ἄξει] Του πϑοδοβδὺ ποῦ ἔθδν 
ὑπ δὺ ΔΏΥ οπ6 Μ1ΠΠᾶὴἀναν ὑπ 668 
ἔγοιη 818 Ρ180ο6 δρεαϊηϑδ ΤΥ 
Μ0111. Τάδε ἔδρανα δΥο ἔπο86 ρΊϑ 688, 
ὙΠΙΘ ἢ ΟΘαϊρυΒ τηϊρηῦ ΟΟΟΌΡΥ, τ 1 0}- 
ουὖ ν]ἱο] αὐΐηρ' ἔπ βϑουθάῃ 688 οἵ {Π|6 
ΡΙδθθ. Οπ οὐ μή [Ο]Πονγοα Ὀγ {πὸ 
Γαΐατο ᾿παϊοαύνθ, 566 γ5. 848 56. οὐ 
ΗΠ οϑὺ 8. 185. 7. 8. 

γ. 1τῦ. προβῶ] ΟἸοαυν ἴο τπ- 
ἀουθίθηα πΠ6 56η86 οὗ {ῃϊ5 ψΠ0Ο]6 
Ῥϑῆβδρθ, γγἷ6ὸὺ Τητιδὺ ὈΘΘΥ 1 τηϊπα 
ὍΠπ6 ο]]ονσίηρ' οοτγϑοῦ ΟὈΒΘΥν ΘΟ 
οἵ Ἠουδηη: ΤῊὴ6 ΟΠοΥτβ ἴῃ Υϑ8. 
160 54ᾳ4ᾳ. πε ἀρδιγοα Οδαϊραθ ἴο 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἐπίβαινε πόρσω. 

ΟΥ̓ΔΙΠΟΥΣ. 

ἔτι; 180 

ΧΘΡῸΌῸΣ, 

προβίβαξε. κούρα. πόρσω᾽ σὺ γάρ αἴεις. 

ΑΝΤΊΓΠΟΝΗ. 

ἕπεο μάν, ἕπε᾽ ὧδ᾽ ἀμαυρῷ κώλῳ, πάτερ, ᾧ σ᾽ ἄγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

180 τόλμα ξεῖνος. ἐπὶ ξένης. 

ὦ τλάμων. ὅ τι καὶ πόλις 18 
τέτροφεν ἄφιλον ἀποστυγεῖν. 

καὶ τὸ φίλον σέβεσϑαι. 

1018. ΜΗΒ. πρόσω, ΠΟΙ νγὰβ ἢγβδὺ οουγθοίθα θῪ Βούμϑ. 
ΨΥ. ΤΠ Μ58; προρβίβαξε, ὙΒ16 ἢ ΠΤ οἰβῖρ' ἤγεν οογγθοίθα. ΤΠ Θη 

1 πᾶνα πηγ861} πεῖ θη πόρσω ἔον πρόσω. 
Υ. 118. κούρα --- πόρσω. Ὠ1π4. 
γ. 119. ἨἩθυ ϑὴπ ὑπῖηκϑ ἔγοση ὕΠπ6 δη ϑίσορμο, ὑπδῦ 4 νυ ϑΥϑ685 

μανθ ὈΘΘΠ Ἰοϑὺ δέίθυ. {Ππ|β; οπθ Βρόκθὴ ΒΥ Οθᾶϊραβ, ὕνο ΒΥ Απίϊ- 
ΒΌΠΘ, 84 ΟΠ6 ΠΙΟΥΘ ὈῪ Οθάϊραβ. 
κώλῳ ἴῃ Ὁ 1π4.] 

[ΤΠ15. ἔΟΥΤΩΒ. ὕνγο 11π65 ἀμαυρῷ τ 

Ὑ. 180 --188. δγτ6 αβϑίρῃρα ἴο Απεροπθ ΒΥ [πὸ ΜΒΚ. Β οἰ βὶρ Βυβὲ 
ΔΡΡυορυϊαίθα [Ποῖ ἴο ὑπ ΟΠουιϑ. 

ααϊὺ Π6 ΡΙ8 06 ψπθῦο μ6 ἔπθη βἰοοά. 
ΤΠροη Π15 ποβιθωύιηρ, Π18 ἀδιρ  ου 
φανῖδοβ Οθθάϊθηοα ἴῃ νβ.1685ᾳ. Ηθ 
{π6ῃ Ῥαρίηβ ἴο φῸ ἔογνγατγά ν. 170., 
Δα οηΐγοαΐβ, ὑπ πὸ βονυϑυῖν μ6 
Ρυϑοῦβοα γμ6η. Π6 ἢδ85 οἵ ὑπ6 58- 
οὐϑαᾶ σγτοιμᾶ. Τη6 ΟΠοΥΒ. δββουῦ 
ὑπῶῦ ἢ 11 πον 6 ἔογοβα ἔγοσα 
{πῶῦ ρΡΙθοθ, 1. 6. ἔτοιη ὕπαῦ ρΊϑοθ 
οὗ {π6 ΘΟΙΠΓΥ ΠΟΙ Π6Υ6 ἰδ ΠῸ 
ΥΘΙΙΡΊΟΙΒ Υοϑίγαϊηῦ ὅθ ΤΟ ΠΟΥ 1ὖ ἴπ- 
ΘΟΟΘΒΒΙΌΙ6. Πθαβδισθα ΒΥ ὑπ|85. ργο- 
Τη86 ἢ6 5Κ8 ποῦ Π6 ΠδἃΒ ῥτο- 
οοραρα ΤΥ ΘηΟΙρΡΉ, οΟΥὁἩ οπρηῦ ἴο ρῸ 
γε ἔδυύμου. 

Υ. 116. ἔτι] Οβάϊριβ βθθπηδ ἴο 
Ὁ5 1 15 ὐίου σοἹηρ' ἃ Β]1ρύ ἀϊδύδη οθ 
Γογνγατᾶ. 

Ὑ.111. σὺ γὰρ ἀΐεις] ἘῸΣ γοῦ, 
5ΒΥΒ ὕπ6 ΟΠοΥβ, ΚΗΟΥ ἐπα 566 
ὙΒΙΠΟΥ γοὰ οὐρμύὺ ἰο 168 γοι 
Γαῦμον. ἩΕΕΜ. 

Υ. 118. ἕπεο ἐρ(α] 5.0 Ἤσῃη. 1]. 
Υ, τθῦ: ἄγρει μάν οἵ ἔπορσον '49η- 
ναΐην ἀγελείην. Οὗ Μδύθη. 608. 

1018. ἀμαυρῷ κώλῳ]: Νοὺ πὶ - 
ἔἰγτη, 85 ΒΡ ΠΟ Κ ΓΘΠΘΥΒ, 885 1ἢ 
86 δᾶ γϑδάᾶ ἀφαυρῷ, μαι δ1ϊπά. 
Οἐ, 1689: ἀμαυραῖς χερσίν. ΒΈΙΒ. 
Βυΐ 866 ποῖίθ οπ ΨΥ. 1016. ὧδε, 
ΒΙΡΠΟΥ. Οὐ, 1642: ὧδ᾽ ἕπεσϑε. 

γ. 180. τόλμα] Ῥεουβαδᾶος 
γου 5616} ὅι6θ ΕἸ. 5ὅ81. 1081. 
Τύδοῖ. 1070. ῬΏ1, 870. 872. Ἐτ. 
Φδοορ5 ἴῃ Αααϊ. δα Αἰποηῃ. 
Ρ. 809 58ᾳα. δπῃά Μεύμ. οἡ Επτ. 
ΗΘθο. 830. 

Υ. 181 54. δ τι καί οἱς.] 1. 6. 
καὶ ἀποστυγεῖν ὅ τι πόλις --- ἀφι- 
λον, καὶ τὸ φ. οἷο. 566 γν. ὅ8. --- 
τέτροφεν, 1. 6. ἔχει. Οἔ. Α1. 608. 
1128. Ορᾶ. ἘΠ. 8506. 8714. Τύϑοῖι. 
117: 



ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝῶΩι. 4ῦ 

(σύστημα.) 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

3 ’ 

ἄγε νυν σύ με, παῖ, 
18 

κ) 3 

ἵν᾽ ἂν εὐσεβίας ἐπιβαίνοντες 
Ἁ 

τὸ μὲν εἴποιμεν. τὸ δ᾽ ἀκούσαιμεν. 
Ἁ τ ρυς οἱ καὶ μὴ χρείᾳ πολεμῶμεν. 

190 

(ἀντιστροφὴ β΄.) 

ΧΟΡΟΣ. 

αὐτοῦ μηκέτι τοῦδ᾽ ἀντιπέτρου 
βήματος ἔξω πόδα κλίνῃς. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

190 οὕτως: 

ΧΟΡΟΣ. 
΄ ς 3 ; 

αλις. ὡς ἀκούεις. . 108 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
- 

ἑσϑῶ; 

γ. 180.. ΒΥ ΟΚ δᾶ θυ δ ἢ ἢ εἴπωμεν αηα ἀκούσωμεν. ΒοΙῃ 
γΘϑα ΡΒ. αὐ ἔουπά ἴῃ {π6 ΜΒ. Ὁ 1ηα. τὸ δ᾽ ἀκούσαιμεν. 

ψ 91. 

᾿ς στῶ, ὃ καὶ βέλτιον. 
ὁπαηρίπρ' ἰὁ δὐξουνγαγαβ ἰο ἦ ἐσϑῶ. 1 

1 αν 4180 [Ὁ] ονγθα Πΐη ἴῃ γϑ͵θούϊπρ' ἡ. Τα ἢ. 

Υ. 184 5αᾳ. παῖ, ἵν᾽ ἄν] Οα 
ἴπ6 πῖαῦτβ 566 Η δύῃ. ἔ]θ. Ὁ. Μ. 
Ρ. 819. -- ΤῊΘ ογάον οὗἉ {16 ὙγΟΥ8 
ἴθ: ἄγε με ἐκεῖσε, ἵνα τὸ μὲν εἴ- 
ποιμὲν ἂν οἷο. ἸΘ δα τη6 ὑπ Π 67 
ὙΠ ΘΙ 6 Δ ΒΥ 6 ΦΡΙ6 ἴο οδὺ 
δ ἃ ΒΡ6 81 ἴῃ ἔπτη, ἱ. 6. ὕο 60π- 
ΥΘΥΆ6. ὅ0 ἴῃ ν. 288 (1288): λέξαι 
τ᾽ ἀκοῦσαί ΓΑ Εατίὶρ. Ἠδθγθ01.188: 
εἰπεῖν ἀκοῦσαί τ᾽ ἐν μέρει πάρ- 
ἑστί μοι. -- εὐσεβίας πιβαί- 
νοντὲς, ἰ. 6. εὐσεβοῦντες. 8.66 
ῬμΠοοΙ. 1488. 

Υ. 187. καὶ μὴ χρείᾳ πολε- 
μῶμεν)] Τμδθ6 ψογᾶβ ἀο ποῦ 4ε- 
Ῥϑημα ἀροὸπ {Π6 ΡΔΥΕΟ168 ἵν᾽ ἄν, 
Ρθαῦ 8.6 ΟΡΡοΒΘϑᾶ ἴο ἄγε μξ. Βαΐ 
χοείᾳ πολεμεῖν 15 Βεϊἃ ἴῃ Π|6 58: Π18 
ἸΠΒΗΗΘΥ ἃ8. ἴῃ Ὑἱγρ. Αθῃ. 1Υ̓͂, 88. 
ΡαρΡΗ ἃ 15 ΔΙΙΟΥΙ ΟΥ̓ το 5 5068 

ΟΙΑ οἀᾶ. ἡ ̓ σϑῶ;: [50 Ὁ ἴπ ἃ.] βοπιθ ΜΒ55. ἠσϑῶ, «ἀπ 80 
εα4. ΤῊΟ]. Βοο. Α. ἡσϑῶ, νι 51. καϑεσϑῶ. 

Οοα. ὕρϑη. στῶ, ἴον ΠΟ) ΒΥ. 
Ιῃ οοἄ. Τμϑὰγ. γρ. ΠῚ 

οαϊίθα ἡ στῶ, 
ἩΈΕΜ. ΟΝ ϑΡΎΘΘ ὙΪΩΙ Ηδοι- 

ατηοτνὶ. ΟἿ, Απί. 1106: ἀνάγκῃ δ᾽ 
οὐχὶ δυρςμαχητέον. 

Υγ. 188. αὐτοῦ] ΤΟΙ 6 ὙΠΘΥΘ 
γοὺ ἃ16, ΥἱΖ. γϑϑύ. 

νι 188. 86. 5. ΟΠ ο].: ἀντιπέ- 
μια ψὸ τοῦ ἰσοπέτρου, τοῦ κατ᾽ 
σον βεβηκότος τῷ πέτρῳ᾽ βήματος 
δὲ ὅπερ ἄνω, εἶπε χαλκοῦν οὐδόν. 
Τοῦτον δὲ τὸν πέτρον ὑποτίϑεται 
τοῦ ἀβάτου «ὅριον. 

γ. 190. οὕτως:] 5 οῦ νἱΖ. 58} 8}] 
Ι βδια 50111Ὁ 1. 6. 5884111 γὸ- 
τα δῖ ΠΘΥΘ. 

ΤΡ 14. ἅλις, ὡς ἀκούεις] 
Ἐποπρἢ, νἱΖ. παϑῦ ποὺ ῥΡῥτο- 
οϑοάθά, 85 ὅπου πεαϑ μπϑοοτα 
ΑΙ Θ8άΥ. Οηἡ ἀκούεις 566 γ. 88. 

Υ. 19. ἔἕσϑῶ!:) Ἠδνμϑπηη, 
ϑιαοηρδὺ ΟΥΠΘΥ ΓΘ  Κ5. ἴῃ ἀοἔθηςθ 
οὗ π6 γοὺ» ἐσϑῶ, 611 ΟΌΒΘΥΥΘΒ, 
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 ΘΟΡΒΟΝΣ, 

λέχριός γ᾽ ἐπὶ ἄκρου λάου βραχὺς ὀκλάσας. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
,ὔ ΒΕ ἢ »,εοὃ- 

πάτερ, ἕμον τὸδ ἐν ἡσυχίᾳ βάσει βάσιν ἅρμοσαι., 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

195 ἰἐώ μοι μοι. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

γεραὸν ἐς χέρα σῶμα σὸν 200 
προκλίνας φιλίαν ἐμᾶν. 

Ψ ΘΩ, ἄκρου --- λάος Ὠ᾿πᾶ. ἀπᾶ ἐν ἀσυχαίᾳ --- βάσει. 
Υ. 1953. Ἠδυδηη ἃπᾶ οἴπϑυβ πᾶν οἀϊίθᾷ ἐν ἀσυχαίᾳ ἴτοτι 

οοη͵θοίαγθ, ὙΠΟ ΒΘΘΙῺΒ. ἴο τ6 ἀηβαῖϊ αι Ὁ]6 ἴο {π6 ρϑβϑδρ6. ΠΣ 
Ὁπογθίουθ γούδϊηθα ὑπ Θοπηηοη γθϑάϊηρ', ΑἸ ΠΟ ρῚΝ 10 ΒΘΘΙῚΒ ἴο γἱο]αΐα 
[πὸ τχαϑέγθ. ἄρμοσαι νγ88 ἢγβὺ γοβίοτθ Ὀγ Ἠθυτ  μ ἢ οη {Π6 Δα ΠΟΥ 
οὗ Ἐ]Ι5]6Υ. ΜΆΝ. , ἁρμόσαι. 

Υ. 196. γεραόν ΤΠ Ππᾶνο τυ ύθη ὐι ἱηἀονί. ΜΗΒ, γεραιόν, 
Τπουρ ΠΥ πᾶν γεραόν τἱρμ! ἴῃ ν. 238. 

{πὸ ἐσθῶ ἰ5 ῬΥΟΡΘΥΙ͂Υ π8θᾷ ἴῃ 15 
Ῥδϑϑῖγθ β86η86, ὙΠΙΟΝ 15 ΘΧΟχ ΘΊ6]Υ 
Βαϊ 8.0}16. ἘῸΥ Οραϊριιβ 586 1Ὶ8 ἴο 
ΑΚ ψπϑίμου μ6 ουρθῦ ἰο "6 βού ]οα 
ἴῃ 15 βοαὺ ὈΥ δὶβ ἀδαρηῃύον, 8ἃ5 ἃ 
ῬΙ1ηα τῆϑὴ ΘΟ ΠΤ65. ϑδιβύϑηοθ 1 
βπαϊηρ μἷ5 βθαῖ. Ηθποθ μ6 8808 
ἉΡΟΥΘ Υ. 21. καϑιξε νῦν μὲ ἀιυᾷ 11. 
ἐξίδρυσον. 

Υ. 198. λέχριός γ᾽ -- ὀκλά- 
σας] ΕἸΠΙΒΙΘΥ ἐπῖπκα {Π6 σϑηὶ- 
{ἶἰνο λάου οομέγαιΎ ἰο ἃπδίορυ. 1 
15. ΠΟΎΘΥ ΟΣ ΔΟΪΙτη ον ]οαροα ΡΥ Ηϑθ- 
γοάίδη, 85 αποίθα θγ {π6 ϑομο]ιαθί 
δηα διιάδβ. ΤῊΘ Β6η86 18: 5101 Ὁ’ 
Ιονν ἄονγη ΟΡΙΪΘ ΘΙ (ἔου ἐπ6 
ΥΟΟΚ νγὰβ εὖ ἴπ6 5146 οὗἠἨ Οϑαϊριῃβ) 
οΟὩ ὕπο δοἄρᾳ οὐ ὑπεοὺ βὅομϑ. ΕῸΣ 
Ι 5που]α ποῦ, νυ ΒΥ Κ΄ δηᾶ 
Βοῖβιρ, υἀπάογβύθηα {π6 Ἰθρθ δ 
ΒΙΙΡΏΠΥ Ῥϑηῦ, Ῥαὺ ὙΘΥΥ ΤΏΠΟἢ 80, 
οὐ δοσοπῃῦ οὗ πΠ6 οχύγθῃμθ ἸΟυΤΘ 55 
οὗ πὸ β8θεύ. Ηον {π6 ἔουτη θυ ̓ ηου- 
Ρυθίαύίοι δὴ Ὀ6 Ῥοῖπθ, 1 4ο ποί 
8566. Τμο οὔΟΥ 18 φοπῆνπιοᾶ ὃΣ 
Ἐὰν. Ηθνδο]. 618: τὸν μὲν ἀφ᾽ 
ὑψηλῶν βραχὺν ᾧκισε. ΝΟΥ 15 [Π6Υ6 
ἣν ὙΘΥῪ ἀἰββί γα !δυ τι858 οὐ {815 Ὑ 6 0} 
ἴῃ γϑβ. 394 (290 6. π.). 880 (877). 

ὙΥποίμου Οραϊριιβ πδ5 ἰο ἀϑοοπᾷ οὐ 
ἀρβοθηᾷ, 15. ποὺ οἱθαῦ. ΤΟΥ͂Θ νγὰ8 
ἴῃ {πᾶῦ ΡΙᾶ 06 ἃ τοῖς, ποῦ οὗ 5αῖ- 
δΠοῖϊθηῦ ποῖρηὺ ἴο ἔοσιῃ ἃ β8θδύ, Ραΐ 
Βοιηου ποῦ Ιονγοῖ, δὖ {π0 ομᾶ οἵ 
γγΒΊΟ ἢ ὁπ6 ΟΠουτβ ἀθϑίσθβ Ορϑαϊριιβ 
ἴο 5θδὺ πἴπηδ61ξ. ΗΈπΜ. ῬΒΥΥμΙΘμαβ 
αὐ ΒΘΚΚ. ν. ὅθ. ὀκλάσαι" τὸ τὰ 
γόνατα ἐγκάμψαι ἐγκαϑίέξζοντα. Τὶ 
ἄοοβ ποῦ οΟΟῸν ΘΙβθμθῦθ ἴῃ {Π6 
ἐτυροάϊαδηβ. Επιμβι,. βραχὺς ὀκλά- 
σας ΟΡ ΙΟΩΡΒ ἴο πὸ 58:16 1! ο πὶ ἃ 8 
ταχὺς ἕρπει, ἃπᾷ οὗπου βπηῖ]Π18ν 
ΡΒΡαΒ68, ΟῚ Μ ΒΟ. 566 ῬΆΠ. 1002. 

Υ. 198. πάτερ, ἐμὸν τόδ᾽] 
γί. τὸ καϑίξειν σε. 

Υ. 198 5.ᾳ4ᾳ. ἐν ἡσυχίᾳ -- φι- 
λέαν ἐμάν] ΘΟ ΘΠΌΙΥ ἃ οοοΙμτηο- 
ἀδίο ὑγ βϑΐθερ ὅο τηΐπὸ; ἴῃ- 
οΟἸΙηΐηρ πίη ϑρθά Ὀοᾶγ [ο 
ΤΑΥ͂ Ἰονίηρ Βδπά. ἔν ἡσυχίᾳ ἰδ 51- 
ΤΙΪΔΥ ἴο ἔν ἡσύχῳ Υ. 82. 

γ. 190. ἐώ μοι μοι] Οεαϊΐριβ 
ἔθθιϊβ. ΠΟ ὈΠΠΔΡΡΥ ἃ ΔΙ ΔΎ 
ὈΙΙηἄμθϑ5. 185, θη. μ6 ἢπαβ τ- 
561 ππ8016 ἴο Δρρύόϑοῖ ὑμπαῦ 5θδΐ 
ἴῃ ἃ ΤΌΘΚΥ δη4 πηϑύϑη Ρ͵δοθ, τ }- 
οαῦ {Ππ6 αϑϑιϑύθηοθ οἵ 18 ἀδαρηὔθου. 
ἩΒΕΜ. 



“ὄσε.. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΕΤΠῚ ΚΟΛΩΝῶι,. 41 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ μοι δύςφρονος ἄτας. 

ΧΟΡΟΣ. 
53 , Φ - » 
ὦ τλαμῶν. ὁτὲ νυν χαλᾶς. 

200 Ψ» , " - 
αὐδασον, τίς ἔφυς βροτῶν, 

ον Φ , "» ἈΦ ΘΗΝ 
τίς ὁ πολυπονος ἄγει. τίν ἂν 20ὅ 

σοῦ πατρίδ᾽ ἐχπυϑοίμαν; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
53 ; ὦ ξένοι. 
ἀπόπτολις᾽ ἀλλὰ μή. 

ΧΟΡΟΣ. 

20 
, 3 , ἕ 

τί το ἀἁπεγννέπεις. γέρον; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

μὴ. μὴ. μή μ᾽ ἀνέρῃ τίς εἰμι. 210 

μηδ᾽ ἐξετάσῃς πέρα ματεύων. 

ΧΟΡΟΣ. τς 
7 ς᾽ 

τί τοδ᾽ ; 

. Υ. 208. τί τόδ᾽ αἰνὰ 15 τὴγ ον οππθηδα οι, 0] ον Ὀ. Π ἰπᾶ. 
Μ55. τέ τόδε; δεινά. ΤΊ δαἀ]θοϊϊνα αὐνός ἰδ αϑοᾶ ὈΥ ϑορῃ. ΑἹ. 6871. 

Υ. 198.Ὀ ὦ μοι δύςφρονος 
ἄτας) Τμαῦ Οδάϊραβ τηθὰμβ 8 
ὈΠΙΠἀΠ 655, δηα ποῦ ὑπ6 οὐἱπηθβ οὗ 
ὙΠΙΟῚ Π6 νγὰ8 ὕΠ6 ὉΠ Π]1Ὴρ Δ ΠΟΥ, 
15 5601-ουἱάθηῦ, δηα στρ. ]Υ ΟΡ 56 1- 
γοὰ ἣγΥ δύ δ πηη. 

Υ. 199. 5.6 Π0].: ὅτε νῦν χα- 
λᾷς" ὅτε νῦν εἴχκεις καὶ οὐκ ἀντι- 
τείνεις τῷ ἐξελϑεῖν. λέγει δὲ ἐκ 
τοῦ ἱεροῦ. 

γ. 200544ᾳ. τές ἔφυς βροτῶν 
-- ἐκπυϑ'οέμαν] βορῇοο]85 [88 
δῦ ρΎΘδύθυ Θηρ ἢ ΟΥ̓ ΥΘΑΒΘα τη {Π686 
[γ686 γϑύβθβ, ψπδὺ πῶ8 66 ἴη- 
οἰπᾶθᾶ πὶ 916 ὉΥ ϑιπιοηϊάθβ, ἃ8]- 
γοϑᾶν αποίρα Ὀγ ΒΒ οἰβὶρ, ἴῃ “8 - 
6085 Απίῃ. 6Υ. Υ. ΤΡ. 2. ΘΡΙρβν. 
ΤΙΧΥΠΙ: εἰπόν, τίς τίνος, ἐσσί, τί- 
νὸς πατρέδος οἴο. Αἀά ὈθΙον Υ. 
11 54. (ὕτ0 54.). Εν τές ἔφυς 
βροτῶν 5ὶρηῆθβ τίς βροτῶν εἶ τὴν 
φύσιν (Α]. 1260.), 1. 8. τίς βοοτῶν 
σε ἔφυσε (οἵ. 208 ---911); τένος εἶ; 
ἱβ ἃ γοὺ Ὀνίου Ἰηδουγορσαύῖνο. τίς 

ὁ πολ. ἄγει ταθδηβ: ὙΠῸ αὐ ὑπο, 
ὝΠ0 αὖ 16 οὔ, ΟΡ ΡΥ Θββ5 6 α Ὀγ 
ΒΌΟΘΝ οΥ1]185Ὁ᾽ {{Ώ]1685 ἴὉ 15 Ῥοίϊον 
ἴο ΦὉ]1ὸνγ ΜΌυβρΥαν Θ, Μ͵Ο ᾿ηΐου- 
Ρυοίβ τὖ, ᾿ἰνοβϑύ, ρϑβϑϑοϑύ 116. 
366. Οφᾶ. Ν. 7τῦ (748 οὐ. ἴα 
ὕνο γγοτάβ, τές εῖ; ΤἼΟ 1αβὺ τγουαβ 
τίν᾽ ἂν -- χπυϑοίμαν ΔΙ 6χ- 
ΡΥ δβδθα νυ ἃ γα ΠΟΥ 5112118 7 
το {πδ ἴῃ ῬΒΠΟοΟοΙ. 222: ποίας πά- 
τρας ὑμᾶς - τύχοιμ᾽ ἂν εἰπῶν; 
ἱ. 6. τίνος πατρίδος εἷς 

Υ. 204. Κ'.680].: ἀπόπτολις" 
ἔρημος καὶ ἄπολίς εἶμι. ἀλλὰ μὴ" 
τὸ ἑξῆς" ἀλλὰ μή με ἀνέρῃ τίς εἰμι, 
μηδὲ ἐξετάσῃς. ἐμπαϑὲς δὲ τὸ χω- 
ρέον, τῶν μὲν σπευδόντων μαϑεῖν, 
τοῦ δὲ κατοχνοῦντος λέγειν. Οἷ δὲ 
διὰ βραχέων ἀκούοντες τἄλλα συμ- 
βαλλουσιν. οὐδὲν δὲ ϑαυμαστὸν 
ἐπίστασϑαι τοὺς ᾿Αϑηναίους τὰ ἐν 
Θήβαις πραττό ἔνα, μάλιστα ου- 
τῶς ἐπισήμων ὄντων τῶν κατὰ τὴν 
Σφίγγα. 
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ΟἸΥΔΥΠΟΎΥΣ. 

αἰνὰ φύσις. 

ΧΟΡΟΣ. 

αὔδα. 

ΟἹΔΑΤΙΓΟΣΕΣ: 

τέκνον, ὦ μοι. τί γεγώνω; 

ΧΟΡΌΣ, 

210 τίνος εἶ σπέρματος. ὦ 
ξένε, φώνει. πατρόϑεν. 21Ὁ 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ μοι ἐγώ. τί πάϑω,. τέκνον ἐμόν; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

λέγ᾽, ἐπείπερ ἐπ᾽ ἔσχατα βαίνεις. 

ΟΤἸΤΔΥΠΟῸΣ, 

ἀλλ᾽ ἐρῶ. οὐ γὰρ ἔχω κατακρυφάν. 

ΧΟΡΟΣ. 

21ὅ μακρὰ μέλλετον, ἀλλὰ τάχυνε. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

Δαΐου ἴστε τίν᾽ ; 220 

ΧΟΡΟΣ. 
ὥ. ἰοὺ ἰού. 

[Υ-. 210 ---211. οὔθ σγϑῖββ ἴῃ Π1πᾶ.] 
Υ. 21Ό. μέλεττον ---τάχυνε 5 ἩδΥΙ δ ΠΠ᾽5 Θοη͵. ΜΒ, μέλ- 

λετ᾽ -- ταχύνατε. 
Υ. 2106. Βεἰβὶρ ἢνθὺ βὰν ὑπῶῦ ἀπόγονον, ΜΟΙ 15. ἐοππᾶ δἴξου 

Υ. 208. ὅ5101.: ἡ ἐμὴ γέννα 
δεινή ἐστι καί ἀϑλία. 

γ.9105ᾳ. τένος εἱσπέρματος 
- πατρόϑεν)] Οὐ νπᾶὺ 465- 
οϑαῦ αὐῦ ποῦ οὐ 86 ἔα Υ᾽ 5 
Βα 6. Πατρόϑεν, '.6. πρὸς πατρῦς, 
ἰβ ρυῦ ἕο πατρίου. ὅὃ0 Ηοπι. 1]. 
Χ, 68: πατρόϑεν ἐκ γενεῆς ὀνομά- 
ζων ἄνδρα ἕκαστον. 

Υ.212. τί πάϑ' ὦ] Υ "ι αὖ 5181] 
Ι 4ο. ὅο οι. 1]. ΧΙ, 404. ΤΊ ΔΟΙ. 
9785. Οὗ, διοῖκ. οὐ Επ’ν. ῬΠοθη. 

902. ΒΙοτῖ. οα Αθβοῖ, Ῥϑῦ5. 909. 
δᾶ ῬΕΙαρΡΙς ο Επι᾿γ. Ηθο. 614. 

Υ. 218. λέγ᾽, ἐπείπερ -- βαί- 
νεις9}] ὅ,Υ, βίποθ ποὺ δύ 1ἢ 
ὉπΠ6 8 οχύγθιη 1685. ΕὟΥ δᾶγ- 
1ηρ᾽ 0Π068 160 811 πὸ οοπέθββίου {πεΐ 
15. ΤΆΤ πὰ ἃ ΡΟΙ]]αοα οη6, Π6 
γγ88 ΠΟῪ ΠΙπἀοΥθα [ὙΌΤὰ ΘΟ ΟΘ 8] 1 Πρ’ 
[Π6 ἰδοῦ οὗ 15 οὐ οὐἴπιθ. ἩΈΕΜ. 

γ.214. 5 6Π01.: κατακρυφάν᾽ 
ἀποφυγὴν τοῦ μὴ εἰπεῖν. 

γ. 2106. Μαΐου ἴστε τίν᾽] 1. 6. 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

τό τὲ “αβδακιδᾶν γένος: 

ΧΟΡΟΣ... 

ὦ Ζεῦ. 

ΘΙΕΔΙΕΙΕΟΎΣ. 

ἄϑλιον Οἰδιπόδαν; 

ΧΟΡΟΣ. 

σὺ γὰρ δδ᾽ εἶ; 

ὈΤΔΊΠΟΘΥΣ. 

δέος ἴσχετε μηδὲν ὅσ᾽ αὐδῶ. 

: ΧΟΡΟΣ. 
4 Ἀκ 

220 ἰώ, ῶ ὦ. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

δύσμορος. 

ΧΟΡΟΞ. 
Ἵ »Ἤ} 

ῶ ὦ 

ΟΤΓΛΙΊΠΟΥΣ, 

ϑύγατερ, τί ποτ᾽ αὐτίκα κύρσει; 22Ὁ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔξω πόρσω βαίνετε χώρας. 

τίν᾽ ἴῃ {Π6 ΜΗ5., 8 ΒΡΌΣΙΟΙΒ. 
δε. Μϑ5. ὦ ὦ ἰού. 

Ι Πᾶνα ΣΝ ὦ. 
1) 1η4. τϑδᾶβ, ἴστε τιν᾽ ὄντ᾽ ; Χ. ᾿Οοοώ. 

ἰοὺ . ἰού νι ἢ 

Υ. 220. Ἡ ΘΥ 8 Π ἢ ΔΒΒΙΡῺΒ {Π185 ὙΠ016 γϑῦβ6 ἴο {π6 Ποῦ 5 ἔγΟὴ 
οοΟΠ͵θούαγ. 

ἔχγονόν τινα Λαΐου. Ῥιαὺ {πὸ ὅ61ο- 
᾿Πἰαβῦ Οὔβουν δ: δὺ διατέϑειται γνω- 
ριξόμενον ὑπὸ τῶν ϑηναίων Οἷ- 
δίποδα, ὑπὲρ τοῦ μὴ γενεαλογοῦν- 
τὰ ἄνωθεν ἐνοχλεῖν αὐτὸν τοῖς 
ϑεωμένοις. ἀλλ ὅγε Εὐριπίδης 
τοιοῦτος. ἐν γοῦν ταῖς Ἱκέτισι ἰν. 
104 544.] τὸν Θησέα ὑποτέϑειται 
τοὺς περὶ τὸν Ἄδραστον ἀγνοοῦντα 
ἕνεκα τοῦ μηκῦναι τὸ δρᾶμα. 

Υ. 218. Οἰδιπόδαν) Ομ {Ππὶ5 
ἔοντα οὗ 0π6 δοοιβεαῦνθ 566 Δ 10 Κ. 
ῬΠποθη. 820. 

Υ. 219. 56Π01.: δέος ἴσχετε 
μηδέν᾽" ὅσα, φησί, λέγω περὶ τού- 

[Ὁ 1πἃ. τϑαᾶβ ὠὼ ὠώ.] 

τῶν, μηδὲν φοβεῖσϑε. ΟΥ. Μά... 
δ. 421. ποὺ. 4. Εγέαταϊ υἱρθῦν 
ΟΌΒΘΥΥ ΘΒ ὑπᾶῦ πὸ Τ᾿ Ια ἰδ οὗ Οο- 
Ἰοῦτι5 θαυ θα {πη 6 νυϑίῃ οὗ {πὸ αοα5, 
θϑόδιβθ ΠΥ πὲᾶ ρον γθοθρύϊοῃ 
ἴο ἃ τἸηϑὴ ἀρῇ]οα 1} ΒΑΡ ΟΣ. 

Υ. 221. ὅ0101.: τέ ποτ᾽ αὖ- 
τέκα κύρσει" τί προβήσεται ἡμῖν. 
ὁρῶ γὰρ τούτους μυσαττομένους 
με. ἘὸΥ κύρσει Ν6Υ6 ΘΟΙΏΡ ΘΒ 
ΡΆΗΠ. 2τῦ. Βπν. Ἠθο. 679: ἕτερα 
δ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων κακὰ κακῶν κυρεῖ. 
5.6 141. ΤΡ. Τ'. 141. 

Υ. 222. 5.6 80].: ἔξω -- χώ- 
ρας᾽ ἀκούσαντες τὰ κατ᾽ αὐτὸν 

{ 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἃ δ᾽ ὑπέσχεο ποὶ καταϑήσεις; 
, ΧΌΡΒΟΣ. 

οὐδενὶ μοιραδία τίσις ἔρχεται 
τι , ν ’ "ὉΠ ἣν ’ 2.» ».ΡϑδΔξ , 
ἂν προπαϑῃ τὸ τίνειν᾽ ἅπατα δ᾽ ἀπα- 250 

εκ ’ ἃ ’ , 

ταις ἑτέραις ἑτερὰ παραβαλλομε-- 

να πόνον, οὐ χάριν ἀντιδίδωσιν ἔ- 
᾿ Ἁ - ᾿ ἈΕΡΑΣ κ᾽ ῇ “4 Ἷ 

χειν. συ δὲ τῶνδ ἑδρανῶν πάλιν ἔκτοπος 
αὖϑις ἄφορμος ἐμᾶς χϑονὸς ἔκϑορε. 

280. μή τι πέρα χρέος 
ἐμᾷ πόλει προράψῃς. 

290 

Υ. 224. μοιραδέα 1 πᾶγθ ΨΥΠΈΘΩ ἔγομι ΤΡ. ΤῸ {π|8 τῦ ΔΘ 
1.64 Ὀγ ὑπ νϑυΐϊοιιβ δουγιιρὺ γϑϑαϊηρθ. ἴῃ τη ηΥ οὗ {Π6 θοϑὺ ΜΒ. 
[πα Ὁ 1 4.}] μοιριδίέα. 

Υ. 228. 

ἀξιοῦσιν «ἐξιέναι τοῦ χωρίου. φη- 
σὶν οὖν ὁ Οἰδίπους, ὅτι πρότερον 
ὑπέσχεσϑε τὸ μὴ ἐκβαλεῖν με. οἵ δὲ 
φασίν, οὐδεμία τίσις ἔρχεται τοῖς 
προπαϑοῦσιν͵ ἀντιτιμωρουμέφοις. 
καὶ μεῖς οὐν ἀπατηϑέντες ὑπὸ 
σοῦ ἐν μέρει ἀπατῶμέν σε, πέφρα- 
σται δὲ δυνατῶς. 

γ. 228. ποῖ καταϑήσεις:]) 
Μιβργδνθ: ΠΟΥ͂ 111 γοὺ ΡΔΥ 
ΟΥ̓ αἸ5 ὁ ἢ ἀρ 6 ἢ ΘΟ Ὀοῖον ν. 476: 
τὸ δ᾽ ἔνϑεν ποῖ τελευτῆσαί μὲ χρή; 
Οὐ. 888. ὅσηλεῃ. Τμϊθ όχι. οὗ 
ΒρΘαΚῖαρ 1 18. ἄϑσῖν οα ἔγοτμα ὅπ ΡῬῃγα 86 
ἃ μὴ κατέϑου μὴ ἀνέλῃ. Οἵ. ῬΙδίο 
ἄς Τρορ»' ΧΙ, ν». 91. 

Υ. 224 βα. οὐδενὶ -- τὸ τίς 
νειν] Ἣν 15 οὐ θη! ραΐ ἴον ἃ 
ἂν, δΒ ἴῃ ν. 18. ΑἸὩδ, 1067. Οοά. ΚΕ. 
ὅ80. ΑἹ. 108ῦὅ. ΤΊ,Θ βθηϑ8 15 {π616- 
ἴογο: ἃ ἀθδθϊηθα ρΡρηβ μ οὐ 
[4115 Ὁ ῶὩο 8} 1ού, ὙΠ θα 
6 ϑρᾶγυϑ, ὑοδο] τοῦθ 5. 171 - 
ΓΘ Του ΟΥ̓Κ δα ἐξονοα, Οη 
τίνειν τὰ πάϑη εἴ. ν. 1308... οη ἔρ- 
χεσϑαί τινι τοῦθ ὁ ῬὮΪ]. 144. Η οὺ- 
τη δ ἢ ἢ ὑΒἰηἶκ5 ὑπεῦ θγ ̓ μοιραδέα τέ- 
σις 15 τηϑθϑηΐ Ὁπμαῦ Ππ6 Ραμ Θηΐ 
οὗ ἃ πρὸ Ὑϑυθηρο 15. δυγΓαπρϑα ὍΥ 
πὸ ἔαύαὶ Ὡθοθϑδιῦυ. 

Υ. 226 564. 5΄961801.: ἀπάτα δ᾽ 
ἀπάταις" ἡ δὲ: ἀπάτη, φησί, πα- 
ραβαλλομένη καὶ ἀντισουμένη ἕτέ- 

1 πᾶν συϊίθη ἂν γοῖὴ δοπ͵θοίαγο, 

γ}». 

ΤῊὴ6 Μϑ5. ὧν. 

θαις ἀπάταις τῷ προαπατήσαντι 
πόνον ἔχειν ἀντιδίδωσι καὶ οὐ χά- 
ριν. καὶ αὐτοὶ οὖν νομέξουσι προς- 
δεδέχϑαι αὐτὸν καὶ ἐπηγγέλϑαι τὴν 
ἀσφάλειαν αὐτῷ ἀπατώμ ενοι καὶ οὐ 
πρότερον ἐπεγνωκότες, ὅ ὅτι οἰκείοις 
ἐνέχεται μιάσμασι. περὶ τὴν αὐτὴν 
ὑπόϑεσιν καὶ τὸ (Επ:. Εῖρρ. 6012.) 
ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν : 
ἀνώμοτος. Οπδ ἔναπᾶ ρἴνϑῃ ἴῃ 
Ῥανχη θη ῸΥ πο δΥ, ον ὕγοι Ὁ], 
Ὡοῦ ἔδγνοιιγ. 10 σου ἢ6 ΟἸΘΑΥ ΟΣ 
ἴο 5880: Β6 πο, ἀροοιγοᾶ ὈΥῪ 
δούποα, ἀρορθῖνοβ ἰ ἀπ 
αν, ἄοο8 ποῦ δ κὸ πἰτη δ 
ΔΡΥΘΘΆΡΙΘ, θα δὴ ἀΡ18 ἃ 8 - 
αὐ γούαση. Ἡξπμ. Οη ἔμπο ᾿μῇ- 
ηἰδῖνο ἔχειν 866 Μδύςμ. 8. δ8ῦ. 
ηοί. 1, δον. ὅϑγ, 

Υ. ῶ28 58ᾷ. σὺ δὲ τῶνδ᾽ -Ξ- 
ἔκϑ'ορε] ΤΊ ρμταβθ τῶνδ᾽ ἐδρά- 
νῶν ἔκτοπος 15 5112 118} ἴο ἼΠοδ8 
ῬὮΓ 568 ὑγθα θα ου ὈῪ Μ {τ}. 8.880. 
δι βἰρηῆθβ ἐκ τῶνδ᾽ ἑδράνων συ- 
είς. ἄφορμος, 8ὃ5 Ὅπ6 ομοϊαϑὺ 
Ὑ76}] 1 ΟΥΡΥΘίβ, ἀφορμηϑεὶς ἔκϑο- 
ρθε, 15 .ὃἃ ΡΙΘοη δ ΒΌ10 ΤΟΥ Οὗ ΘΧΡΥΘ5- 
5ἴ0Π, 5664 Ὀ. {Π6 ὑγδρθαϊοηβ γμ θη 
ΒΟΙΘΌΒΙηρ' 15 ὕο θ6 ΑΘΘΡΙΥ ΠΏΡ168- 
504 οἡ ὍΠ6 τηϊηᾶ5 οὗ {Ππ6 διιᾶϊθηοδοθ, 
586 Οοᾶ, ᾿θ, 188 5α. 

γ..23054ᾳ. μή τι --προςάψῃς] 
ΒΙΡΟν Βύαποῖ : ἄο ποῖ ΔΎ 



ὦ ξένοι 
αἰδόφρονες. ἀλλ᾽ ἐπεὶ 

Φ 3 , ἘΝ 

οὐκ ἀνετλατ ἔργων 

35 « 
ὦ ξένοι. οἰκτείραϑ'. ἃ 

.) 4 [4 4 

ταν ἀδόκητον χάριν. 

3 ’ 9... 3 ΄ 

ἁχοντῶν ἀΐοντες αὐδᾶν. 
2 2 8' “4, ᾿] ’ δ ;ἤ, 

ἀλλ ἐμὲ τὰν μελέαν. ἱκετεύομεν, 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΘιΙ. 5] 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ,. 

γεραὸν πατέρα τόνδ᾽ ἐμὸν 

240 

πατρὸς ὑπὲρ τοὐμοῦ μόνου ἄντομαι. 
ἄντομαι οὐκ ἀλαοῖς προςορωμένα 
ὄμμα σὸν ὄμμασιν. ὡς τις ἀφ᾽ αἵματος 
ὑμετέρου προφανεῖσα, τὸν ἄϑλιον 
αἰδοῦς κύρσαι᾽ ἐν ὑμῖν ὡς ϑεῷ 

, Υ ἐέαε ὰ ᾿ 
κείμεθα τλαμονες᾽ ἀλλ᾽ ἴτε, νευσατὲ 

[Υ͂. 386---2357. Ομο πο ἴθ Πὲπᾶ.] 
ΙΥ̓. 248 ---2δὃδά, Ομ ]Ἰἴἰη6 ἴῃ Ὠ1η4.] 

ΤΟΏρΘΥ Β6 ὑΥώύῸ1ΘΒ5Ό 16 ὕο ΤΠ 
οἰὐγ, οχοορῦ {πδύ Βυξαυτναϊ ΤΠΟΥΘ 
ΘΟΙΥΘΟΌΥ ΟΌΒΟΥν 65 ὑπ πέρα ἰ5 δᾶ- 
θά, θοοδῖβο Ὁ αϊριιβ δα αἰγοδαν 
θδθὴ ἐγοιθ]θβοῖαθ [0 ἔπ οἰ ΖΘῊΒ 
ὉΥ οπίουϊηρ' {Πη6 βΒδουθα υγοοῦ, 

Υ. 289 54ᾳ. ὦ ξένοι αἰδόφρο- 
νες)] Ὁ βύγμηροῦδ, ὙΠῸ Εἶσαι - 
ΥΤΙΒἢ ἢ πὸ ΘΊΟΥΥ οὗ μΒοβρίῦδ- 
1τύγ. ἘῸΥ “πο δα]θούνο ρΙαοοα αἵ- 
ἴθ᾽ 15 βυιθδύθηϊινγο 566 ν. ἴ 56. 
Ἐν αἰδώς τὰ {π6 56η86 οὗ οἷ ο- 
ΠΟ ΠΟΥ͂ ΟΥ ὈΙΤΥ ν. 1208 (1268). 
ἘΠ 151. αν. ΗοΥδο].461, πᾷ Μ]- 
16. Ἄθβϑι, ἔπη, Ρ. 184. ΤΊ Ρδὺ- 
ἐϊ0 16 ἀλλά, ἃ5 Η δύ Δ ἢ Π85 0Ὁ- 
ΒΟΙΥΘΩ͂, ἄσοβ ποὶ τοῖδυ [9 ὅπ γον 
οἰκτείρατε, Ῥαῦ το ἴδε ργυοποῖῃ ἐμέ, 
ἃ πα 15 γορθδίθα οἡ δοοοιηΐ οὗ 80 
ἸΠΔΩΥ ὙΟΥΔΒ ΤΟΥ ΘΙ ηΡ", 

Ὑ. 253 56α. ἐπεὶ -- αὐδάν] 
Βοοδαβο σοὺ πᾶν ποῦ ΒΟΥ Θ 
(1, 6. πᾶν γϑρυϊβοᾶ πιῦῃ τὸ- 
᾿ϊριοῦβ ἄγ οδα) ὑπ15 τὴὖῦ δροα 
Γαῦποῦ, σΠθ χοῦ πθετγαᾶ ΠΪ ἢ] 
αο 8411] νηοῦ 6 πα πην1]- 
ΤΉ ΘΤΥ οοπι τ 68. ἘῸΥ {Π|6 τι86 
οἵ ἄκων 566 Οοά, ̓ ς 1206, 

Υγ- 289 564ᾳ. ἄντομαι --- προ- 
φανεῖσα] Νοϊπίηρ' ον] 106 ποῦ ο 

Ῥθϑαθα], ΟΥ τοῦθ οἤξθούνϑ ἴῃ Ῥ61- 
ΒΔ Ἰηρ' Πη6 ο]4 τηθὴ πϑη {πὸ πιοᾶ- 
οβῦ σοπηίθηδηθθ ἃ πᾶ ἀονγηθαβί ΘΥ6 
οὗ ἃ υἱγρίη, ἔου ὀμμάτων ἐν ἄχη- 
νέαις ἔρρει πᾶσ᾽ ἀφροδίτα. “16 
Ῥοθῦ, ἴο ὑϑηῖοῦθ ἃἈ}]} βυδβρίοίοῃ οἵ 
βουνγδγάη6 88, αἀᾶθ ΘΥΘῊ ΘΎΘαῦοΥ 
ΒΘΔΌΓΥ ἴῃ {π6 γγονᾶβ:: ὥς τις ἄφ 
αἵματος ὑμετέρου προφανεῖσα, 51ρ- 
πε γίηρ' [Π6 τποδοβυ ὙΠ ΒΟ 
ΘΠ] άγθη ἸΟΟΙΚ ὉΡΟῚ ὕπθ ἢ" Ραγοηΐβ. 
ΤΠ ἸΏ Θ 5 οὗ ατθθοθ ἔουρθϑδάα 
Θ. ομθη ἴο Ἰοοῖ ΟΡΘΗΪΥ ὌΡΟῊ 
τή 6ῃ ἴο ὙὙΠΟΙΏ δου 6 γ6 πούγο᾽ αὐοά. 
Νόμος γυναῖκας ἀνδρῶν μὴ βλέ- 
πεῖν ἐναντίον, 58}5 Ἐπιυάρ᾽465, 
ὙΠῸ] Μιυρρῆανο αποΐθβ. ΕῸΥ 
ῬΙθδβίηρ' ᾿ηϑύϑη οοβ Οῃ. ὉΠ18 βΒ|076 εἰ 
5606. ΤῊ. ἀδύεϊκου Αἄγουβ. Ρ. ὅ08, 
ἘΕΙΒΊΟ. 

Υ. 341 54. τὸν ἄϑλιον -- 
κῦρσαι)} ΥἱΖ. ἄντομαι, Τ ΤΡ ΤΟΥ ὁ 
γοῖ, Ὁπδὺ 1η6 ψτούοῃρα τηΔ Ὁ 
ονύδϊη γοῦν Ρἱΐγ, ΟἿ, Μεύ(Η. 
8. 88. Ὁ. Δοΐ: 

Υ. 24254ᾳ. ἐν ὑμῖν κεέμεϑα) 
50 Οοᾶ, ἘΝ. 814. ἐν σοὶ γάρ ἐσμεν. 
ΜαύθΙΝ, 8. ὅτ1. 

γΥ.244. τὰν ἀδόκητον χάριν) 
ΤῊΘ. ΔΥῸ616 γϑθυβ Π6 56 ΜγΟ 5. ἴὸ 

4 Ἔ 
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πρός σ᾽ ὃ τι σοι φίλον ἐκ σέϑεν ἄντομαι. 250 
᾿ἢ τέκνον. ἢ λέχος. ἢ χρέος, ἢ ϑεός. 
οὐ γὰρ ἴδοις ἂν ἀϑρῶν βροτόν, ὅςτις ἄν, 
εἰ ϑεὸς ἄγοι. φυγεῖν δύναιτο. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἴσϑι, τέκνον Οἰδίπου. σέ τ᾽ ἐξ ἴσου 
οἰχτείρομεν καὶ τόνδε συμφορὰς χάριν, 25ῦ 
τὰ δ᾽ ἐκ ϑεῶν τρέμοντες οὐ σϑένοιμεν ἂν 
φωνεῖν πέρα τῶν πρὸς σὲ νῦν εἰρημένων. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

250 

τί δῆτα δόξης. ἢ τί κλῃδόνος καλῆς 
200 μάτην δεούσης ὠφέλημα γίγνεται, 

εἰ τάς γ᾽ ᾿άϑήνας φασὶ ϑεοσεβεστάτας 260 

[Υ. 241. 

ν. 221: πόνον, οὐ χάριν ἀντιδίδω- 
σιν. 8.8 18 ποὐϊοοα Ὀγ Βοῖβῖρ. 8- 
ΦΟΡΒ ΟἾΒΟΙΥΘΒ ἐπα ἀδόκητον ἴῃ- 
ΟΥ̓Θδ 565 ὕπ6 Ταγοῦν οὐ {6 ΚΙΠΔΠ688. 

Υ. 24. πρός σ᾽ ὅ τι -- ἐκ σέ- 
δεν ἄντομαι) Οπ {Π6 ρτοροβίθίοι 
ὑπ αἰδ]οϊηΐθα ἔγοιη [6 ποῦ ἴο 
ὙΥΒΙΟὮ 1 γϑθυβ, ὈΥ ὑπ6 ᾿ηβουύϊοῃ οὗ 
ἃ ῬΥΟΩΟΌΩ, οἵ. Μ .ΈΠ. δ. 4θὅ. η. ὃ. 
Δηᾷ ῬΗΠοοι, 468 84. ΑἸΕΠΟῸρΊΝ ἐκ 
σέϑεν οϑὰ ΟὨΪΥ 6 Γοζουγθα ἰο τέκφον, 
γοῦ, ἃ5Β ἨΘΥΙ 8 ἢ ΥΘΙΏΘΥΚΒ, Ὁ 15 
ἴον 818 ΘΥῪ ὑθϑβοη Ῥούζου βαϊρα 
ἰο ὅπ εριαῖοα δαί οὗ τηϊηα ἴῃ 
10 ἢ Απεροηθ ΠΟΥ ἰ5, 

Υγ. 246. ἣ λέχος, ἢ χρέος, ἢ 
ϑεός) “έχος τιθδῃβ ἃ νγῖἴ6, 88 
ἴῃ ΤΎΔΟΙΝ, 27, δα {πΠ6 ΘχϑΡ165 δα- 
αἀπορα οα Ῥμοοῖ, 069. Ἡ ΟΥ̓ ΔῊ ἢ 
ὑπῖη Κ5 Ππαὺ Ὀ. χρέος 18 τηθϑηῦ ἃ π6- 
ὠρϑδιυ, ὃ ΠΘΟΘΒΒΘΙῪ {πίηρ;, γ Π1Οἢ 
οη6 ὅδῃ 11] (ο νυιύποιΐ, πα 15 πο γ6- 
ἴογβ ρϑυ618] ἴο ; ἸΏΟΥΘ βυῖθῆν ὑπογο- 
ἴογθ χρήματα, ΒΕ δὶ 1515 1 οΥργθίβ. 
ΒΥ ϑεὸς ἴπΠ6 Ῥρηδίθθ οὐ ἀοπιθϑύϊς 
Οοαβ δι τηϑϑηΐ, 85 Π οἰβῖρ ὁὉ- 
ΒΘΥΥΘ68, 

γ. 241. οὐ γὰρ ἴδοις ἂν 
ἀϑρῶν βροτόν) ον γου ποῦ]ά 
ηοΐ 566, 1 γοὺ νοῦ 41]1- 
ΘΟ ΠΥ ΤΟ ΤἸΟοΟοΙΪς δ οσ πᾶ, ἃ Π10 Υ- 

βροτόν, "ὦ -- ὅστις ἂν, εἰ ϑεὸς --- ἄγοι Ὁ ῖπ4.] 

[41]. 4 ϑιρῶν 15 Θοπδί ον βά ἃ γτοἅπαη- 
ἄδην δἀαιθίοη ὈΥ Τὰ 0}. οι ΑἹ. 882. 

Υ. 348. εἰ ϑεός αγοι] Ἄγειν 
ἷβ ἀβοά οὗἉ [Π6 πηοδύ οοροηΐ Ὡθ6θ85- 
Β'γ, 88 ἴῃ 998: ϑεῶν ἀγόντων. ΟἿ. 
γ 4101 ου Επν. Ηῖρρ. 1486. Απη- 
τρ. 624: ὅτῳ φρένας ϑεὸς ἄγει 
πρὸς ἄταν. ΤΙ βᾶπιθ βοηξιπηθηΐ 
15 Τουμπα ἴῃ ἘΠ. 6096 54. δπᾷ ἃ 5]- 
ΤῊ ]ΘΥ ΟἿΘ ἴῃ ΑΙ, 450. ΒΕΙΡΒΙα. 

Υ. 2ῦ2. τὰ δ᾽ ἐκ ϑεῶν)] ὅ6ε6 
Αἡ,- 193; 

Υ͂. 202 54. 5. 680].: οὐ σϑένοι- 
ωὲν ἂν φωνεῖν" ἀλλ᾽ ἐμμένομεν 
τοῖς λεχϑεῖσιν. λέγομεν δὲ τὸ ἀνα- 
στῆναι τοῦτον τοῦ ἱεροῦ, μὴ μο- 
λύνειν αὐτο. 

Υ. 204. 56801.: τέ δῆτα δό- 
ξης᾽ ὡς μάτην τῆς περὶ τῶν 49η- 
νῶν κατεχούσης δόξης, ὅ ὅτι ἄρα φι- 
λοικτίρμων τις εἴη καὶ ἱκεταδόκος. 
καὶ ὁ Κυρηναῖος (ΟἈ}]1πλ8ο]18)" 
οὔνεκεν οἰκτείρειν οἶδε μό- 
νῃ πολέων, ἐν τῷ τέλει τοῦ β 
τῶν Αἰτιῶν. 

γ. δῦ. μάτην δεούση ς] Τ656 
γγουαβ οοπίδίη Π6 βϑὴ6 τϑαπη θη ον 
85 ὑπ Ὁ πο δύςοιστον ἰ5 δα- 
ἀρᾷ ἴῃ νυν. 1070. ὅθ Αμί, 9, 

Υ. δῦ0. ϑεοσεβεστάτας} Τὸ 
{π|5 νἱγῦπθ Οραϊριιβ ὈΘΔΥΒ ὙΠΓΠ658 
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͵ Γ» ᾿ , Π 

εἶναι. μόνας δὲ τὸν κακούμενον ξένον 
7 ,ς 2 ᾿ 

σωξειν οἵας τὲ. καὶ μόνας ἀρκεῖν ἔχειν. 
Ψ᾿ ν “ὦ , 

κᾶἄμοιγε ποὺ ταῦτ᾽ ἐστίν. οἵτινες βάϑρων 
200 

" ’ 

ἐκ τὠνδέ μ᾽ ἐξάραντες εἶτ᾽ ἐλαύνετε. 
ὄνομα μόνον δείσαντες; οὐ γὰρ δὴ τό γε 2605 

»"νἫ ὑδὲ Ψ» 4 4 

σῶμ . ουὐὐὲ ταργὰ ται ᾿ ἐπεὶ τά γ᾽ ἔργα μου 
πεπονϑότ᾽ ἐστὶ μᾶλλον ἢ δεδρακότα, 
εἴ σοι τὰ μητρὸς καὶ πατρὸς χρείη λέγειν. 

2θῦ 

ἴη ν5. 1126 8544. (1120 544.), Δ ὁ- 
ΒΟΒΎ 5 ἔπι. 867: χώρας μετα- 
σχεῖν. τῆςδε ϑεοφιλεστάτης. Ῥοτϊ- 

. Οἷοβ ἴῃ Τ Πα ον, Π,41. Ὁ Θὰ ὁ 6. 
ἰπ Τιορὺ. 8. 90. ὙΥΟΙ:, Ιβοοῦ, ἀθ 
Ρϑυεῦ. Ρ. 3514, Β, Οἱ Ἢ. ὅ51τ ἀπᾶ 
οὔμουβ. ΒΕΙΒια. 

Υ.2ὅ7. μόνας} Εὐἔατ αὐ τἱρθοΥ 
ἰηὐουρυθίβ: ἅθονο οὔ οϑυ οἵ 168. 
6 δα; Ἐς: 299. Βυΐ {6 560}0].: 
ἐπεὶ καὶ ἐλέου βωμὸς ἐν ᾿ϑήναις 
ἵδρυται. 

Υ. 9ῦὅ9θ. κἄάμοιγε ποῦ ταῦτ᾽ 
ἐστίν, οἵτινες) ὙΠῸ ΒρΡΘΘΟἢ οὗ 
Οδαϊριιβ γὰη5 ὕππ8: τ πα ἂν δ 1]}8 
ἃ᾽ γτοραϊούίοη ΜΉ ἔ4]]15 
ἉΤᾺΥ ΔΌΪΟΙΚΙΥ, 1ἔ πηθη 5 8Υ 
ποῦ ΑὐπΘη 5 18 θοῦ ρίοιϑβ, 
απἃ ψοπὺ ὅο ΘΗ άΘΥ δ5ϑδϑῦ- 
δη66 ἴο ὑπ πνυϑύομοα, δηᾶ 
1 Θχρουΐθηθθ 0 ΒΌΘΗ ὁοπ- 
ἀποὺ Οδαϊραβ ΘΧΡΥ 5565 ὉΠ|15 ποῦ, 
45. ψου]α 6 δχρϑοίβα, ὈΥ τπιθϑῃ8 
οὗ ὃ ποραῦνο; καἀμοίγε ταῦτ᾽ οὐκ 
ἔστι, ἴῃ {Π6 Ἰαΐίδυ τ 61, Ραὺ 
ῬΥ ἃ Βθοομᾶ τηὐουγορδύϊοη. ἩΈΕΜ. 
Οἵ, ΡῬΙδίο Οὐ. Ρ. ὅ8. οχίύγ.: λόγοι 
δὲ ἐκεῖνοι, οἵ περὶ δικαιοσύνης τε 
καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς. ποῦ ἡμῖν 
ἔσονται; καμοί Ὧ6:.Ὁ ἐστίν, οἵτι- 
νὲρ ἷβ Ραῦ ἔον κάμοί γε ποῦ ταῦτ᾽ 
ἐστί παρ᾽ ὑμῶν, οἵτινες οἷς, ΕῸΥ 
ΒΙΠΉΪΠ ΔΤ ΘΧΔΙΠΡΙ68 568 Μὰ {{Π|. 8.481, 
ποῦ, 1, Ταῦτα ϊ. 6. τὰ λεγόμενα. 
) 209 δα οἵτινες -- ἐξάραν- 

τὲς εἶτ᾽ ἐλαύνετε) ΠΟ πᾶνο 
{ἰδ γθιηον θα π͵6 ἔσοπι πη 8 6- 
ΟΘΒΒ1Ρ1Θ ΡΙ 8 6685, 850 ὑπὸ 1 τηἱρὺ 
γϑηλδῖ ΠΟΙ, [π8π ΟΧΡΟῚ τ 6 
ΑἸ ορ ΘΠ οΥ. ΟἹ εἶτα 566 ν8. 217 
(218). 914. (911). 1005 (1002). ΔΑ. 

ἕ χὰ βου α » κε ΕΓ ΠΝ με 

ὧν ουνεχ΄ ἐκφοβεῖ με᾿ τοῦτ ἐγὼ καλῶς 

496, ἃπᾶ ποίς Ορά. ΝΗ, 447. νι 
Μαῦθμ. 8. 566. 8. 

Ὑ.2601. οὐγὰρ δὴ τόγεσὼμ᾽} 
ὅο, δείσαντες. ---- ἨΗἱΐδ θοαγν ννῦ88 
σου θην δὴ οΟὈ]θοῦ οὗ ὀοπίοιηρί οΥ 
Ρἰδγ γαῦμϑν ὑπὰπ οὗ ἔδυ, Ηθπὸθ ἴῃ 
γ. 285 (281): μηδέ μου -- ἀτιμά- 
σῃς. ΒΕΙΒΙΟ. : 

Υ. 262 54. ἐπεὶ τά γ᾽ ἔργα -- 
δεδρακότα)] Ἡ νὼ ἡ 85, ἰπ 
δ ητιϑιι}, αὖ τηοΥ 6 ἔΟγΟΙ]6 ἀπά 
ΘΧΡΥΘΒΒΙ͂νΘ ᾿πϑηποῦ, νυ θη τὰ 
ἔργα μου πεπονϑότα ἐστὶ οἴο., ἴῃ 
{Π|8 5θη56: ον ὑπ8 οὐὔἶ πη 6878 1 
[ο΄ Υ͂ ΟΠ ΔΥρΡΘ 6ΙΘ γὙδύθου 
ὑπο86 οὔ οπὸ βιυξξοσγιπρ,, ἢ ἃ π 
ΔΕ ΠῚ ΟΥΤη Ρ᾽ 1 ἀπ} ΤΥ. ΚΙπΆ ΠΥ 15 ὉΠ 6 
Θχργβδίοῃ ἴῃ Οϑα, Κὶ, 1190: γάμον 
τεχνοῦντα καὶ τεκνούμενον. ὅ66 
δἷδον. 1842. 

Υ. 264. εἴ σοι -- λέγειν] ΤΠΙῚ5 
15. ὈΥΙΘΗ͂ν ΒρΡΟΚΘὴ ἴο {ῃΠ15 οἤδοῦ: 
ΒΊΟΝ γοῖ νοῦ] απάἀονβίδηάα, 
1 ΘΥο ρον 64 ἴο ΘΧΡΙ δ΄ η 
ἴο γοῦ ὕπ6 τπηϑύνοΥβ ΘΟΠ ΘΙ - 
Πρ ΠΥ πιούμου δηα απ οι, 
Πο δὶ ΘΟΙΙΡΘΙΘΒ ν. 1196 (1191): 
πατρῷα καὶ μητρῶα πήμαϑ'᾽ ἅπα- 
ϑες. 

γ. 20ὅ 5ᾳ. ὧν οὔνεκ᾽ -- ἔξοι- 
δα] 1. 6. οὐ δοοοππύ οὗ ΒΊΟΝ 
ἀθθαρ, ΓΚπον γ ἃ8Ὲ}], γοὰῦ ΔΡΠΟΥ 
16, 1. Θι γου ουἱάθμον ἀούοδβί 
Ιη 6. ΕῸΣ ἴῃ {Π15 56η856 ὕπ6 σψοναβ 
τοῦτ᾽ ἐγὼ κ. ἔξοιδα τὸ «ἀᾶρά ἰο 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ, οὗὨ {Ππ|. ὑγαῦ} οὗ νγυβῖ0 ἢ 
{ποῦ 15 πὸ ἀοπθύ, Οἱ, νβ. 889. 452. 
ἀπά ΠΥ ποθ οη ΡΊΗ]. 414, Θ64, 566. 
ὧν ἄοο5 ποῦ Υϑΐθυ ἴο τὰ μητρὸς οἰς., 
Ῥαὺ ἰο τὰ ἔργα, ἃ5 15 αν θηΐ ἔξοπι 
ὑπὸ Ἰρῃούδποθ οὗ {πὸ ΟΠπουαβ οὗ {πὸ 



ὅ4 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

᾽ -“ Ἁ 

ἔξοιδα. καίτοι πῶς ἐγὼ κακὸς φύσιν. ς. ὧδ 
3 ΄ » 

ὅοτις παϑὼν μὲν ἀντέδρων, ὥςτ᾽. εἰ φρονῶν 
᾿ 5.9 Ἃ ἔς" ΄ 

ες ἔπρασσον, οὐδ᾽ ἂν ὠδ᾽ ἐγιγνόμην κακός: 
-»Ὕ 3 2 ολ Θ. δ κῃ δε  ϑνων ἃ 

νῦν ὃ οὐδὲν εἰδὼς ἱκόμην ἵν ἵχομην, 
210 ὑφ᾽ ὧν δ᾽ ἔπασχον εἰδότων ἀπωλλύμην. 

ἀνθ᾽ ὧν ἱκνοῦμαι πρὸς ϑεῶν ὑμᾶς, ξένοι. 217ὖ 

ὥςπερ μξ κἀνεστήσαϑ'. ὧδε σώσατε, 

καὶ μὴ ϑεοὺς τιμῶντες εἶτα τοὺς ϑεοὺς 

ἄροαβ οἵ μῖ5 ρϑυθηῦβ, ΕΣ ΘΧΘΙΏΡ]6Β 
οἵ {π6 τϑαῦνθ ριΌποι ΥΘἔθυυηρ' 
ἴο ἃ τΠ016 αἰδύδηῦ ποῦ 566 Β οἱ- 
Βῖρ ".1. ν.224, Ααἀὰ ῬΆΠ. 268. Βαΐ 
ὧν ταιβὺ θ6 πιδᾶρ θιαρμδίϊο 80. 88 
ἴο 6 Ραῦ πΘϑΪΥ ἴῃ ὕΠ6 βδ1η8 5686 
ὃι5 ὕπΠ6 ἀθιηοηβύγ δῦγ 6 ΡΥΟΠΟΊ τι811- 
ΔΙ Ὀ68}8, 85 ἴῃ ῬΒΗ, 2608. 
Ν. 2606. καέτον πῶς ἐγὼ κα- 

κὸς φύδιν) ΤΠΙ5. 158. 8150 ὈΥΪΘΗ͂Υ 
Ραῦ ἔον : καέτοι πῶς ἐχφοβεῖ μὲ ὡς 
κακὸν φύσιν ὄντα. κακὸς φύσιν, 
ἃ5 Βούμθ ΟΌΒΘΥΥ ΘΒ, 18. ΔΡΡΙ1θα ἰο 
ΟΠ6 ὙΠῸ 15 164 ἴο {Π6 ΘΟΙ 5510} 
οὗ οὐἶτηθ Ὀ. πὶ Οὐ ΘΥἹΔ πδίαγο, 
ποῦ ὈΥῪ ἐογθαϊοιιβ. οἰ ΓΟ βύδ68, 

γ.260754ᾳ. ὅςτις -- κακός] Ὗ πὸ 
ἴῃ ὉΠ 9 ἔἰτγδύ ρ]δ 9 ΟἿΪῪ δυθηρ- 
Θα δὴ 1} 0ὙὙ Γοοοῖϊνϑα, 5ὸ ὑπεΐύ 
Θνθη πδά 11 ἄομπο 8580 10} 
Κιηον]οάρσο οὗ π6 ρϑύβοι, 1 
Βῃοπ]α πού παν 6 ὴ τὶ κοα, 
ΕῸΣ πὸ ΠΟ]ο ραν ροῦῦ οορᾶγθ 229 
(224) β8αᾳ. ἩΘΥ δ ἢ ἢ ΥἹΡΏΙΥ πὸ- 
1665 ὑπῶῦ ὑπ ρδυύϊο]6 μὲν ΥΘ ΓΘ 5 
ἴο Π6 οτηἱἐοα Ραυΐ οὗ [Π6 βθηΐθῃθθ 
δρῶν δὲ οὐκ ἤδη οὖς δρῴην, Βαϊ 
ὑπωὺ ἰδ 15. θυ ου 616 55 δοηὐεϊποα 
ἴη ψΠδὺ Π6 δαᾶβ, γῦν δὲ οἴο, ΕἘῸΥ 
πὸ ππρογέθοῦ ἔπρασσον οἵ, ν. 952. 
Οοά, ἘΝ. 125, 482. Απί, 260 54. 906, 
Ααὰ ΡΕΙΕΡΚ οα Ἐπιν, Ηθ]. 987. 850 
4180 86 Τιδαὐϊηβ, ΟΥ, ΜδῦύυΕ. Οἷἱο. 
Ερὶϑὺ, ΟΧΧΧΙ, 1, Ομ]. 11, 2. 8, 

γ. 369. νῦν δ᾽ 1Δύαᾳαὶ. 50. Οδᾶ, 
ΝΗ. 268. Α1]. 460. 1060. ἽΕΙ. 89ὅ.. Ὁἐ, 
Μεύθπ. 8. 607, ΔΑπά {Π6 Τμαὐϊη5 ἴῃ 
{Π6 Βδ 116 ΤΠ Π ΟΥ̓ ΒΟΙΘὑϊη168, ἐποῖιρἢ 
ΥΔΥΘΙΥ, 86 ΠΠΟ νο το. ὅο Του, 
Αά. 11, 2, 41. δπὰ Μ. ΤᾺ]Π185 δα 
Οαϊηίπτη ἔγαύσοπι 1, 1, 88. 98. -- 
ἘῸΥ Π6 ΡΏγα86 ἔκ. ἵν᾿ ἵχ. 66 Μδύθῃ. 

8, 486. ποῦ. 2. δπᾷ οη νϑ5. 848 (647). 
θϑῖον. Αἀὰα Ἡ τ. οἱ ἱὶρ. Ρ. 709. 
5. 6141. οὐ ἔπαν, Ε].1117, πα ΒῚ ο πὰ ἔ, 
510585. ΑΙ 656 }}ν Δρ' 66, 

Υ. 210. εἰδότων ἀπωλλύμην] 
1. 6. ὑπὸ τούτων εἰδότων ἀπωλλύ- 
μην. Οδᾶϊριβ. Βεᾷ Ῥθθὴ δχροϑϑᾶ 
ἴο Ρουῖ8ῃ, ὈῪ ογᾶθν οὗ 115 ρα θηΐβ. 
566. Οοᾶ, Π. 1178 5ᾳᾳ. Οὐ ἄπωλ- 
λύμην 566 Οο4. Ἐ. 1464 (1420). ΟΥ, 
Ηοδῦ, 8. 116, πού, ὕ. 

Υ. 211. ἀνϑ᾽ ὧν] Θυδτο. 80 
Οαα, ἘΝ. 264. 

Υ. 212. ὥςπερ μὲ κἀνεστή- 
σαϑ)] Μυβρτάᾶνθ: Ὄροῖῦ {86 
58 116 ΘΟΠ ΔΙ ΟΠ 85 γοῦ 68 Ἐ- 
194 πὶ ουΐ οὗ ὑπ νοοᾶ, ὦνι- 
στάναι (ἃθονθ ν. 260. νὰ μᾶνϑ 
ἐξαίρειν ἴῃ ὑπᾶΐ 56η86) ἰ5 βαϊᾷ οἵ 
μῖπη, πὸ 145. ἃ ΒαρΡ] δ ηΐ τἶβθ ἀρ 
δ αὐαἰὖ ὦ Βαογοα Ρ]δοθ, ἃ8 1 ἴῃ- 
ὑθμάϊηρ [0 ΤΟ ΠΟΥ Πΐπὶ ἀϑϑἰϑύηοα. 
Κ6 6 Βϑίονν. 1986 (1281). ΟΥἿὟΝ δ 556 
οὐ ΤΒαογα.1, 188. ΤΊ οαϊθουβ Θοτη- 
ΡδΥΘ Τμογά, 1, 128: οὗ “Λακεδαι- 
μόνιοι ἀναστήσαντες ἐκ τοῦ ἱεροῦ 
τῶν Εἵλώτων ἱκέτας, ἀπαγαγόντες 
διέφϑειραν. ἀηᾷ 1, 126, 186. 1Π|, 
28, Βούμαε, οὁὴ {86 ΘΟΠΓΘΥΎ, 9. 
ΒΘΥΥΘΒ: ᾿ἀνεστήσατε ΒΙσΠ65 γοτι 
ἤῶνο γῖδθα πρ, 1. 6. γοὺ Βῶνο 
ΘΟ δο0]6α, γοῦὺ πᾶν οΊΥ ΘΙ ΠῚ6 
"οΡ6. ΗΘ γόξουβ ἴο γ. 116 54. 0 
ὀρϑοῦν ἴῃ ν, 894: νῦν γὰρ δ εοί 
σ᾽ ὀρϑοῦσι, πρόσϑε δ᾽ ὥλλυσαν. 
ΕῸΥ καὶ, τοξουυΐηρ ἰο ὧδε σώσατε, 
66. νυ, ὅ8, 

Υ. 218 5αὅ.. μὴ -- μηδαμῶς] 
ΒοΙϑῖρ Μ}0 611 ἰηὐογρτοῖβ: ἄὸ ποῦ, 
Μ ΉΏ116 γοὰ Ῥοδύον ὙΟῈ ΘΔ 
ὌΡΟΙ 6 νοΥϑρ οὔ πὸ ΘΟ οάϑκ, 
ΑΙἸΒΒΟΠΟῸΤΣ ὕποπι ΒΚ γ08} οὁο0π- 
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ΟἸΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ ΒΕΠῚ ΚΟΛΩΝΩΙι, δῦ 

μοῖραν ποιεῖσϑε μηδαμῶς ἡγεῖσϑε δὲ 
27 

’ ΤΠ ΛΝ ᾽ Ἁ Α Ἁ 3 -" » 

βλέπειν μὲν αὕτους πρὸς τὸν εὐσεβὴη βφοτῶν. 
βλέπειν δὲ πρὸς τοὺς δυρσεβεῖς ν᾽ φυγὴν δέ του 280 
μήπω γενέσϑαι φωτὸς ἀνοσίου. τάδ᾽ οὖν 
ξυνεὶς σὺ μὴ κάλυπτε τὰς εὐδαίμονας 
ἔργοις ᾿ϑήνας ἀνοσίοις ὑπηρετῶν. 

280 ἀλλ᾽ ὥςπερ ἔλαβες τὸν ἱκέτην ἐχέγγυον, 
ῥδύου μὲ κἀκχφύλασσε, μηδέ μου κάρα 285 
τὸ δυςπρόςοπτον εἰςορῶν ἀτιμάσῃς. 
ἥκω γὰρ ἱερὸς εὐσεβής τε. καὶ φέρων 

Υ. 214. μοίρᾳ 14, 
Υ. 211 54. ἀνοσίου" τάδ᾽ οὖν ξυνεὶς σὺ 15 ἔγοσα, ΠιηάοΥ 5 

οομ͵]θοῦαγο. 
Υ. 288. 

ἀποὺ. ΒΥ Π10 ΟΘαϊριβ τὰ πη: 
Ῥαῦ Ὀθνγαῦθ, 1οϑῦ νγ} 116 γοὰ ΘΧΡΘ] 
1η6 ἴῃ οΥθυ' ἴο 56. γοῦῖ γοβρθοῦ 
ἔονῦ {πὸ αοαδ (266.), γοὰ πορ]θοῦ 
{η6 αοαϑ ὑπο 56 ]ν 68, ἘὈγ͵ Ὑ ΠΟΤῚ ἢ 6 
ΟΠ ΘΗ͂Υ πθδῃ8 Ζαρίξοι ξένιος δᾶ 
ἱκέσιος, ἀπ ΑΡΟ]1Ὸ (86 54ᾳ.). 

1014. τοὺς ϑεοὺς -- μηδα- 
μ ὥς] οὐδαμῶς ποιεῖσϑ'αί τινὰ μοῖ- 
ραν 566 18 ἴο 6 ὕπθ 58Π16 ἃ5 ποι- 
εἴσϑαί τινα ἐν οὐδεμιᾷ μοίρᾳ, ἴο 

ἱρὸς Ὁ 1πᾶά. 

᾿οΙά ἃ ΡΘΙΒΟῚ ἱπ ΠῸ ΠΟΠΟΌΤ. 
ΡΙΗ]. 498 5ᾳ.: τοὐμὸν ἐν σμικρῷ 
μέρει, ποιούμενοι. Ἠοτοᾶ. ΤΙ, 112: 
ἐν οὐδεμιῇ μοίρῃ μεγάλῃ ἦγον. 
ΕῸΣ {πὸ βοῦν ἀθουδείϊνο τοὺς 
ϑεοὺς, ΘΟΙρδΙα γν85. 228. ὅ84, 
ΚΟΗΑΒΕ. 

Υ. 216 5ᾳ(. φυγὴν δὲ --- ἀνο- 
σίου] ΕῸΥ ὉΠ βϑιηθ βϑῃη ιιμηροηῦ 566 
ν. 262 544. (247 564.). 

γ.217854ᾳ. σὺ μὴ --- ὑπηρετῶν] 
Π)0ο ποῦ, Πα 58 8, αἸΒρΥδ 6 ὅΠ6 ΟἼΟΥΥ 
οὐ ΑἰΠΘΙΒ ὈΥ γοῦν ον ψὶοκοά- 
η6585. ΟΑΜΕΕ. ΤΠ6 δομο]ϊαβδὺ ᾿πἴοὺ- 
ΡῬτοῖβ ὁ ῬῪ ἀφανιξε. ΕΠΠΒΙΘΥ 
καταίσχυνε. ΑἸ] ΠΙΟΙ ΘΧΡΙ Δ Δ. 5 
ὁοῖηθ ἴο {π6 βᾶτηθ ὑπίηρ' ἃ πα πὰ Ὺ 
ῬῸ θαβιὶν ἀραάπορα ἔγοια. {μ6 {{π6 
τηθϑἸηρ' οὗ ὕπ6 νοῦρ. Ὑ80 1 οδημοῦ 
π1ηκ τπδὺ δορθοο!οβ νου] πᾶν 
πα [Π15 ν Υ Ὁ ὉΠ, ὉΏ]655 π6 δα 
τη β δ βθηΐθηοθ ᾿οἶθαν Ὀν 864- 
ἴπρ; ἔργοις ἀνοσίοις ὑπηρετῶν. 
ῬΙΝΡΟΝΕ. ΑἸΠΙΘΏΒ ἄοθβ ποῦ ΠοΥΘ 
ΒΘΘη «ἴο Ὀ6. Ββύγ!οα εὐδαίμων 50 

ΜΗΒ, ΘΟΥΓΙΡΌΥ τοδᾶ ὠνοσίου βροτῶν. ξὺν οἷς σύ εἴς. 

τ] 6 ἢ} οἡ οὐοτιηῦ οὗἉ 105 γα {Ππ ἀπά 
ΓΘΒΟΌΡΟΘΒ, ἃ 8 15 ΘΊΟΥΥ, οἵ ὑγ10 ἢ 
πηθηὐϊοη 5 τηϑᾶς ν. 258 5β8η6. ὅ0 
πράσσειν εὐτυχῶς Δηῖ. 101. 

Ἧς ΒΟ ΌΟΙ,: ἐχέγγυον, 
ἀσφαλῆ. --- Ἐχέγγυος, ὙΠ ΟΝ δἰ ρηϊ- 
Π65 ἃ ϑιτοῖγν ὙΠῸ δβίϑηαβθ ἴο “5 
ῬΓΟΙΪ565 ἃ Πα 15. ὑουῃν οὗ οὐθα!τ, 
ΠΘΥΘ 5665 0 Β6 τι5684Ἁ οὗ ὁπ6 γᾷ 
Γ6]165. οὐ {Ππ6 ῬΥΟΒΪ86 οὗ δ ποίδου, 
ΝΟΥ 15 ὑπ15 βύγϑηρθ, 5ῖπ 98 9η6 γγι0 
πῶ ἃ ΡΙθᾶρσο οἵ ΡῬυΌμῖ856, 85. ὑ8 15 
ὙΟΥ ΡΓΟΡΟΥ͂Υ ἀοποῦίθϑ, 15. απ ΠΥ 
{π6 Ῥϑύβοῃ ἰπ Ποῖ οὐΠοὺα ὑγαϑῦ, 
δα γπὸ Πἰτη561 ὑγιιδὺβ ἴο ΟὔΠΘΙΒ; 
δι5 ὕΠ15 ὙΘΥῪ ρῃγαθ6 ἤο Βανθ ὁΤ6- 
ατ10, 158150 διῃ ἱριοιβ, δ η ὁΩΡ8Β]6 
οἵ Ῥοίῃρ' ΘΧΡΥΓΟΒΒΘα ἴῃ ΟὝΘΘΚ οἰΠο 
ὈῪ πιστεύειν οὐ πιστεύεσϑα:. Οεα1- 
Ρι5 γ θυ ὅο ὑπ γον ᾶβ οὔ πὸ ΟΠουτιβ 
174 54ᾳ. ((Ἰ1Ἱ 54.) Ηβἂμ. Οδαϊριβ 
β γ5. ἴΠ6 βᾶπις ὑπίηρ' ἴῃ {815 561η568 
ἃϑίην. 272: ὥςπερ με οἴο. Βαΐύ οἵ, 
Οοάᾶ, ᾿ὸ, 216: ὥςπερ μ᾽ ἀραῖον ἔλα- 
βες, ὧδ᾽, ἄναξ, ἐρῶ. 

Ὑ. 481 58ᾳ. μηδέ μου -- ἀτι- 
μάσῃς] 896 Υ-. 361. 

Υ. 288. ἑερὸς εὐσεβής τε] ἨὸἊ 
Β5ΘΘΠ5 ἴο 08} Β1π|56]} ἵερόν, Ἀ6- 
ὀϑῖιϑ ἢ6 γγὲβ ἱκέτης, ἱ. 6. Βϑόδιιβο 
6 νγὰβ ἀθ!νουθα πρ ἴο {πὸ αοαϑ 
(οῇ. 684.); εὐσεβῆ, Ὀδόδιιδο πα πδά 
ὁοῖηθ ἴο ὑπ βϑουθα ρ]8 065 ἴπ οΡθ6- 
ἀΐθηοθ ἴο {π6 οὔϑο]α οὗ Αρο]]ο. Οἔ, 
ν. 40. 86 544. 149 (140). 

Υ. 288 54. 569 Π01.: καὶ φέρων 



56 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ὄνησιν ἀστοῖς τοῖς δ᾽ 
ΧΩ Ν 4.3. Ὁ ΄ 
ταν δ᾽ ὁ κύριος 

285 παρῇ τις. ὑμῶν ὅςτις ἐστὶν ἡγεμών 
φῃ ᾿ μ [4 ᾿ “ 7 » ᾿ Ξ ᾿ 

τότ᾽ εἰραχούων πᾶντ ἐπιστησει᾿ τὰ δὲ 290 
μεταξὺ τούτου μηδαμῶς γίγνου κακός. 

ΧΌΨΟΣ. 

ταρβεῖν μέν, ὦ γεραιέ, τἀνθυμήματα 
πολλή ᾽στ᾽ ἀνάγκη τἀπὸ σοῦ᾽ λόγοισι γὰρ 

2900 οὐκ ὠνόμασται βραχέσι. τοὺς δὲ τῆςδε γῆς 
᾽ 3 “ »" 

ἄνακτας ἀρκεῖ ταῦτά μοι διειδέναι. 205 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

Ἁ »"» εὐναὶ ’ “-» -» ς ι , 

καὶ που σ᾽ ὁ χραίνων τῆςδὲ τῆς χῶρας. ἕενοι; 

ΧΟΡΟΣ. 

πατρῷον ἄστυ γῆς ἔχει" σκοπὸς δέ νιν, 
᾿ὃς χἀμὲ δεῦρ᾽ ἔπεμπεν. οἴχεται στελῶν. 

ὄνησιν ἀστοῖς" ἐρεῖ γάρ, ὡς 
ἔσται ποτὲ αὐτοῖς ἔχϑρα πρὸς Θη- 
βαίους, ἐν ἧ κρατήσουσιν αὐτῶν 
διὰ τὸ τάφον αὐτοῦ παρ ᾿4ϑηναί- 
οις τυγχάνειν. ην γάρ τι λόγιον, 
ἐν ἡ ἂν ταφῇ χώρᾳ, ἐκείνην μη- 
δὲν κακὸν πείσεσϑαι ὑπὸ Θηβαίων. 

γ. 284 84. ὅταν δ᾽ ὁ κύριος 
παρῇ τις] 1. 6. 0116 ὁ06 ἴῃ 
γΠΟ856 πη 5 ὉΠ 6 ΡΟ ΘΙ 1168. 
ΗΘ 5ρϑδκβ ἃ 1 Ἰρπουδϑηῦ ὙγὙπ0 ἢ6 
15.) Βανίηρ Πποαγὰ {πδὺ Ὁ γγῶβ ΤΠ6- 
ΒΘ .ι8 ποῦ ἔγομι ὑπὸ ΟΠοστιΒ, θα ΤΟΙ, 
1π6 ἔγγιον. [5866 Οαᾷ, ΒΕ. 101.] 
ΒΥΈ Κ᾽ Ππὰ5 τἱρμὶγ Ἰοϊποαᾷ υμῶν 
νὰ} {Π6 Ο]] ον ἱηρ ννογᾶβ, 1 
{π6 ΓΟΥΠΊΘΙ ΟΥ105 Πα γοΐουγϑα ἴο 
π ργθοθαϊηρ, ἘΕῸΣν Οδαΐριι5 τ6- 
απ γ65 Οη6, ὙΠῸ Πδ5 ὕΠπΠ6 Ρουγοῦ οἵ 
τα Κίηρ οορηίσαησο οὗ {ΠῸ τηϑύξου, 
ἀπ ἐπου ἴον Βγ 165 πἰπὶ κύριον: 
ΘΠ δι5. πὸ οὁπ6 Ριύ ἐπ Κίηρ' οὗ {Π6 
ΘΟΙΠΌΥ οδ Πᾶνα {1118 ῬΟΥΤΘΙ, 6 
ἡϑύαγα ΠΥ δα 48 ὑμῶν ὅςτις ἐστὶν 
ἡγεμών. ἩΕκΜΝ. 

Υ͂. 2865. τὰ δὲ μεταξὺ τού- 
τοῦ] Τηύούϑα νοτο, ΟΥ, ΜδύθΕ. 
οὐ ἔπιν. ρου, 4358. δἀπα Το οαθγ- 
Ιοΐη, Βύδοηυ!. Ρ. 1ὅ. -- κακός, 

1. 6. θγθε Κἰηρ πὸ 10} ΠῚ ΘΕ 
γοι ρ]οαρρά ἴο 1η6. 

Υ. 288. ταρβεῖν] Το τεονϑ- 
γΘπ 66. ΒΟΉοα. Οα. ΧΥΙΠ, 891. 
θεν. ΤῈ νὰ θαρσεῖν ἰαΐτοβ ὑπ 6 
ΒΒΤ]6. Θομδύγιοῦίοι. ὅθε ν. θ48., 
τἀνθυμήματα, τηοηΐϊύϑ, 8ᾶ- 
᾿ποῃ ἰζῖοπ 65. ΟἿ, 1199 (194). 

ν. 290. βραχέσι] οὐ βραχέσι 
λόγοις ἄοθα ποῦ τηϑϑῃ ἢ ἃ Ιοπρ' 
ΒΡΘΘΟΙ, Ραὺ νι ποῦ ὑΥΣΓΠ1πρ 
νον 5. ΕῸΥ βραχὺς 4180 5᾽5. 165 
51η8}}, Β]1ρ πῃ, πα τὰ Ὀ]6, νᾶ; 
8668 Υ΄. 191 (192). [444 880 (817). Ϊ 
Ἡμπμ. ὠνόμασται, δπᾶὰπ οἷδ- 
ἴω; 806 Ἐπ᾿. Ιρῃ. ΑΔ]. 1068. 
Μυϑσκ. 

Υ. 2390 54. τοὺς δὲ -- διεει- 
'δέναι)} ἄνακτες 56 615 ἴο ΤΘἕοῚ ἴο 
ὙΠοδοαβ ΔΙΟμθ. ὅ0. ν. 884 -(881): 
γᾶς πρόμοι. 1087 (1082): γᾶς τᾶςδε 
δαμούχοις. 

Ὑ ν Φ92. ὁ κραίνων χώρας] 
Οβὰ. π᾿ 14: ὦ κρατύνων Οἰδίπους 
χώρας ἐμῆς. ὅο ὕπὸ1,αὐϊπ Ρούθη8. 
Οἵ, Θοπηπι, οη. ΗοΥ, 1. οὐ, 8, 1, 

Υ. 298. πατρῷον ἄστυ γῆς] 
5ο Δηΐ, 9871: ὦ γῆς Θηβηο. ἄστυ 
πατρῷον. 

ΝΡ ΠΣ ΨΨ ΨΥ ἈΦ ΨΝΗΥ ΠΟΥ οι 

τ δα ΔΩ. νυ» κοὐ νὰ, ΣΤ 



ΟἸΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΏΝΘΩι. ΠΥ, 

ΟΥ̓ΑΡΙΟΥΣ 

205 ἦ καὶ δοκεῖτε τοῦ τυφλοῦ τιν᾽ ἐντροπὴν 
ἢ φροντέδ᾽ ἕξειν, αὐτὸν ὥςτ᾽ ἐλθεῖν πέλας : 800 

ΧΟΡΟΣ. 
δ ὰ ᾿ ΄, 

καὶ κάρϑ'᾽ ὅταν περ τοὔνομ᾽ αἴσϑηται τὸ σόν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

τίς δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ κείνῳ τοῦτο τοὗπος ἀγγελῶν; 

ΧΟΡΟΣ. 

μακρὰ κέλξυϑος᾽ πολλὰ δ᾽ ἐμπόρων ἔπη 
900 

᾿ -Ό- Ὁ - 3... 

φιλεῖ πλανᾶσϑαι. τῶν ἐκεῖνος ἀΐων. 
΄ ΄ ι ’ Ἅ ΄ ᾿ ᾿ 

ὕὅαρσει. παρέσται. πολὺ γαρ. ὦ γξρον,. τὸ σὸν 905 

ὄνομα διήκει πάντας. ὥςτε, χκεί βραδὺς 
ἕρπει, κλύων σου δεῦρ᾽ ἀφίξεται ταχύς. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
-" 2 ᾿ »-» Α 

ἀλλ᾽ εὐτυχὴς ἵκοιτο τῇ ὃϑ' αὑτοῦ πόλει 
908 ἐμοί τε. τίς γὰρ ἐσϑλὸς οὐχ αὑτῷ φέλος; 

ΑΝΤΊΓΠΟΝΗ. 

ὦ Ζεῦ, τί λέξω; ποῖ φρενῶν ἔλϑω, πάτερ; 8310 

Υ. 297. καὶ κάρϑ᾽ ν 866 ν. θὅ. 
Ν. 298. τοῦτο τοὐπος] Το; 

ὑπ ἤϑηθ οἵ Οϑαϊραβ. Εοτν Οϑαϊριιβ 
μ84 ποῦ ᾿Ἰπϑηὐδϊομθα ΠῚΒ ἤϑτὴθ ἴο ὑΠ6 
ῬΆΒΒΘΠΡΟΥ, ὙΠῸ πδα ρῸπΘ ἴο 68]] 
{π6 Κιηρ. 

Υ. 299544ᾳ. μακρὰ κέλευϑος 
-- παρέσται) Τὴ ΟἸοΥτα 58 Υ5: 
ΙΒ ΟΌΡ ἢ 6 6 ΠΟΥ ΘΥ 15 ΟΠ ρ᾽, 
γοῦν τ] 1 6 5ΠΟΥΓΙΥ ΠΘΔΥΥΟΤΥ 
ὨΔΙῚΏΘ ἔγοτ 5016 ὁ0Ππ6 οὗ {πὸ 
ἐγϑδνθ]1 6 Υ5, ἯΠῸ Οἢ ὑπμ6ὶῦ 
ΤοΟΌΥΠΘΥ δοκΚκναΥαβ δηα ἔοτ- 
αΥαβ 0611] οὔθ δ μοῦμου ὑπ 6 
ὩΘΒ:; δ8ηα οἢ Ποδγΐηρ' ὦ, 6 
ν1}} Ὠαδύθη πιύποτν,. ΤῆΘ ΟΠο- 
Υ5 ΡΥΟΡΘΌΙΥ Ὁπουρῦ ὑπῶῦ Β50ΠῚ6 
ῬΆΒΒΘΥ-ὈΥ τϊρηῦ παγα ποᾶνᾷ Οδα61- 
ΡῈ Τηθη0]100. ΠῚΒ οὐ ϑη]Θ, 8δπᾶ 
γγου ἃ δἰναῖρ να ὀοιηπηηϊοδῦθ 
ἴῦ ἰο ΤΠΘβθιβ. 5. 680].: εἰκὸς οὐν 
ἐστιν, ἡμῶν ἀκηκοότων, καὶ ἕτε- 

ρον μεμαϑηκέναι. ὁ γὰρ ἀπελη- 
λυϑὼς πρότερον οὐδέπω μεμαϑή- 
κει, ὅςτις ἣν. τῷ γὰρ χορῷ πρῶ- 
τῳ ὡμολόγησεν. διὰ μέσου δὲ τὸ 
ϑάρσει. 
Υ. 801. ϑάρσει)] Τγαβύ πιο, 

Β6ΙΙθνο 6. ΟΥ, Ῥμμη]οοῖ, 667. 
1π4͵ -- πολὺ διήκει ἰ5. δορά 
ὈΥ ὑπ 58π| ἰάΐοη δ5. ἰπ Οϑῆ, 
ΝΗ. 786 (169): ὑφεῖρπε γὰρ πολύ. 
66 ΤΥ ποίθ οἢ ΡΙΜΗΙοοί, 252. 6. 
560, 

Υ. 808. κλύων σου] 1. 6. κλέος 
σου ἀκούσας (Απί..1182.), 5 ψὸ 
Βπᾶ βάξις σου ΑἹ. 999. Οἐ. ΜΑΌΌΠ. 
8, 842, ΕὸῸὸν ἀφέξεται ταχύς 566 
ν. 196 (192). 

Υ. 80ῦ. τές γὰρ -- φέλος] ΕῸΥ 
ὑπ6 βϑηνπηθηῦ {Π6 βαϊθου 5 ΘΟΙΠΡΔΓΘ 
Α]. 1807. Ἐπ᾿. Μορᾶ. 86: ὡς πᾶς 
τις αὑτὸν τοῦ πέλας ὀραῖο φιλεῖ, 
δα Τ ον. Απάν, 11, ὃ 



ἤᾷ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

τί δ᾽ ἔστι. τέκνον ᾿ντιγόνη ; 

ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 

γυναῖχ᾽ ὁρῶ 

στείχουσαν ἡμῶν ἀσσον, «Αἐἰτναίας ἐπὶ 
πώλου βεβώσαν᾽ κρατὶ δ᾽ ἡλιοστερὴς 

310 κυνὴ πρόφρωπα Θεσσαλίς νιν ἀμπέχει. 
τί φῶ; 9160 
, ἘΕῸ ΒΤ ΨΞ. οἷ 3 Ρ μ᾿ Γ ὦ 
ἀρ ἔστιν; ἀρ οὐκ ἔστιν: ἡ γνώμη πλανᾷ: 

Ὑ. 811, ΕῸΣ {π6 ἴδιηθιβ τέ φῶ; ἃ Βαοομῖτι5 56 θιὴ5 [0 6 γϑααἰγθ, 
ἩΗδΥϑηη ὉΠ ΠΚΒ γα οὐρα ἴο ἃαά νιν. 

γ. 307. ΤΊια ροοϑῦ ἢ85 οἰθυθυὶν 
οομ να ὑπαῦ, 8116 ΤΊ οβθῦβ 15 
οχρθοίρα, {πὸ βρϑούδίουβ 5ῃου 
οβθίφϊη ἃ Κπον]θᾶρο οὗ νῃδὺ χὰ 
δου ἴο ΠᾶΡΡθῃ, ἔγοιῃ ὕπΠ6 ΘΡῬΟΥ- 
ὕπη 6 ΥΤΙνΘΙ οἵ Ἰϑηηθπθ, ΒΕΙΒ. 

ο Ὑ, 808. Αἐτναίας ἐπὶ πώλου 
βεβῶσαν] Τὴ 5'1ο δὴ. ΠΟΥΒ65 
Ὑγ6 76 Τϑιηοτ [ΟΥ̓ ὑΠ6 1} 5ροοᾶ ; ΘΠ 66 
Ορρίδῃη ὄγμθρ. 1, 1710. γ ΚΟ Β 
ὑπθῖὰ διηοηρϑὺ ὑπ ἤποϑί, θοῦ ἴῃ 
Ῥνορα δηᾶ ἴῃ ρᾷοθ. ν. 272. ὅ0 150 
ὑπ6 5901]. οἡ ΑὙΙΒΙΟΡΕ. Ῥδο. 18: 
Αἰτναῖοι ἵπποι ταχεῖς καὶ διαβόη- 
ται πρὸς τὸν δρόμον. ΤΊ5 5υν1{0- 
655 γγὙὋδβ ὑπούθίουθ 6 ὑϑϑβοῃ 
ὙγΠΥ ΟΡΒΟΟΙ65 γοργοβοηϊοα ᾿βιηθη9 
ῬοΥη6 ὁ. ἃ Κ΄1ΟἸΠ1 Π ΠΟΥ͂ΒΘ : τα δ ἢ πρ᾽ 
ὑπαῦ 53ὴη6 δα Θομηθ. ὁπ. ΠΘῚ δυγαθα 
νγ ἢ ογθαῦ οχρϑάϊίοη. Βειβ. ΟΝ 
βεβῶσαν ἐπὶ πώλου, ἱτι51 6: ἐ 6 τὰ 
ραῦο, 566 ν. δ2. 
Υ. 809 84ᾳ. 5980].: ἡλιοστε- 

ρής" σπιαστική. πλατύπιλος κυνῇ 
τὴν ὄψιν αὐτῆς περιέχει, καλύ- 
πτουσα καὶ ἀφαιρουμένη, τὴν ἡλίω- 
σιν" τὸ ἑξῆς δέ, κρατὶ ἡλιοστερὴς 
κυνῆ᾽ κυνῆ. πρόρωπα Θεσσα- 
λές" καὶ γὰρ περισσοὶ ἦσαν οἵ 
Θεσσαλικοὶ πῖλοι, ὡς καὶ Καλλί- 
μαχος" ἀμφὶ δέοϊ κεφαλῇ νέον 
Αϊμονέηϑ'εν μεμβλωκὸς πί- 
λημαπερίέτροχον ἄλκαρ ἔκει- 
το ἔδεος ἐνδέοιο. ΤΉΘ56. ΘὰΡ5 
ΟΥ̓ ΒοΠΠοΘΥβ ἼΘΥΘ ὙΥΟΤ ὈῪ ΤΥΦΥΘΙ]ΘΥΒ 
[0 5Π6 7106 Υ ἐπ μοϑα ἀρ ῖηδὺ 5ΠΟΥΘΥ5 
δα τὉΠ6 ποδί οὗ {πΠ6 βιὰ, ὅο 1.185 

ἴ5. Υθρυθϑοηίθα ΒΥ ΞΟΡΒΟΟΙ 65 ἴῃ ΠῚ 
Τηϑοπι5. ἃ Αὐἱδίορμϑηθ5. ἴῃ {π6 
Βινᾶάβ. Δοοογάϊηρ ἰοὸ ὑπ6 5980]. 
Αὐῖδῦ, ΝῸΡ. 267., κυνῇ νγὃβ ἃ Τὐιδῦϊο 
σον ουΐηρ ἔου πὸ Πποᾶά, 850 οδ]116α 
ἔἴγοιη ὑπ ἀορ 5 5Κ1ὴ οὗ ψΏ1Ὸ} τὖ 
γγῶ5 ἰογιπθα. Τὸ 5δουΐίβ οἵ ὑπὶ5 
ΘΟΥΘΡΙΩΡ᾽ Δ. Θ Ἰπρη πη θα ὈῪ Ηδϑ5Υ- 
Ομ ἶπ5, ἀρκὰς κυνῇ (πῖλος ἄρκα- 
δικός) πᾶ Βοιωτία. ΤΠ6 Βοθονίαπ 
ΟΔΡΕ Ὑ616 ἕϑυιοιβ ἴοΥ {πον οχ- 
Φ0Π]6 ποθ: γένοντο γὰρ διάφοροι, 
ἀλλ᾽ αἵ ἐν “Βοιωτίᾳ καλαὶ κυναῖ, 
ἃς οἵ κατ᾽ ἀγρὸν ἐφόρουν. Βαυΐ {π6 
'᾿ΓΠΒ ΘΒ θη 56 θῖὴ ἴο πᾶν βι ρα δϑθθα 
{ποῖα ἢ ἀπγ ΔΌΣ γ, πα το πᾶν ΒΘ θη 
π6 τηοΥ6 π86{Ὁ] οὐ ὑμαῦὺ φοθοιηί. 
Ἡδπο6 {Π6 Ροοίβ γθρυθϑϑηῦβ [βτη θη 6 
νγΘϑΥηρ ὑπαὺ Κιηα οὗ θοπμπϑῦ, ἃ}- 
ὑποπρ Π6 τηθηϑοποᾶ {πὸ Ατγοδάϊδη 
ΟδΡ ἴῃ 15 ΤΠ ΟΠπ8, ΔΟΘΟΡΙ Πρ; ἴο 
ΗΒ ΘΒ Ἶὰ8 8.0. Ῥφρκάς. ΒΕΙ5. 
ΕῸΥ κυνῆ ἡλιοστερής 5686 ΒοΡΒύ]. 
Οϑὴ ἔν, 124, πα ' 416 ]ς, ἘΠ6- 
οὐΥ. Αἄοῃ. Ρ. 844. ΕῸΥ ὑπ ἀοαὈ]8 
ϑόοιϑ. πρόφςφωπα δα νὶν ν. 118. 
Κρατέ 15 186 0608] ἀφδίϊγο; 566 ν8. 
411. 100. 71δ. 1260. ΤΎΔΟΙ. 7. 172. 
1601. ἘΠ. 174. 692. ῬΙΙ]Πο οὐ. 144. πα 
Μεαύθμ, 8. 400. θ. ΤΠπ6 β5θῆ86 ἰδ: 
ΟὨ ΒοΥύ Βοϑδα:1βρ᾽δοθά ἃ ΤΠ 65- 
ΒΦ Ἰ1Ι͂Δ Βοπηθῦ, 850 56 Ύ Υ Θτἢ - 
Ϊὴρ οι Του βθϑά, δ5 ἴο 46- 
ἔθηα Ποὺ ἔγοιῃ ὑπ ποδὺ οἵ ὑπ 6 
5. 

Υ. 812, ἄρ᾽ ἔστιν οἴο.} ἘΤῈ5- 
ἸΘῪ ΔΡΌΥ οοιρανοβ Επισῖρ, ΓρΒῖρ. 

λων ρον πολ συλ, δε Ἀμὼν αὐδιν.... 



ΡΥ ΕΟ 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΒΕΠῚ ΚΟΛΩΝῶΩ,. 50 

, 3 , ν 

καὶ φημὶ κἀπόφημι. κούκ ἔχω τί φῶ. 
’ 

ταλαινας 

915 οὐκ ἔστιν ἄλλη. φαιδρὰ γοῦν ἀπ᾽’ ὀμμάτων 
σαίνει μὲ προςστείχουσα᾽ σημαίνει δ᾽. ὅτι 920 

΄, δε 9 Α - Ἅ ͵ Ἷ 
μόνης τοδὃ ἐστὶ δήλον Ισμήνης καρα. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ. 

πῶς εἶπας, ὦ παῖ: 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

παῖδα σήν. ἐμὴν δ᾽ ὁρᾶν 
" ἑ 9." 9 4 δ μι ἢ 
ομαιμον᾽ αὐδῃ δ᾽. αὐτέκ ἔξεστιν μαϑεῖν. 

ΙΣΜΗΝΗ.: 

320 Ὦ δισσὰ πατρὸς καὶ κασιγνήτης ἐμοὶ 
ἥδιστα προςφωνήμαϑ', ὡς ὑμᾶς μόλις 825 
εὑροῦσα λύπῃ δεύτερον μόλις βλέπω. 

γῸ 17, διϊᾶάδβ, ν. σημαίνει, ἴοεδθα φίλον ἴον δῆλον, ὙΠ ΘΠ 66 
Ἡδυδηπῃ, 1 ΚΠΟΥ ποῦ ΠΟΥ Υἱσ. ΠΥ, σοῦἹα τοϑᾶ φέλιον. 

γ. 819. ΘΟΡΥ 66 ὑπῖη ΚΑ γα 5ποι]α τοδᾶ ἐξέσται. 

Ῥ.ὅτ1: ἀρ᾽ εἰσίν: ἀρ᾽ οὐκ εἰσί; τίς 
φράσειεν ἄν: ΤΊ6 τγοτὰβ ἢ γνώμη 
πλανᾷ 816 ΕΙΣ ΒΕΙΥ ἰπἰουρυθίθά Ὀγ 
Βεῖβῖρ: δἢ Βοηὐθηῦίδα ξ81110} 
ΟἿ 101ὅ: προμνᾶταί τί μοι γνώμα. 

Υ. 814. τάλαινα] Βτταποκ 
ΤΙ ΒΟΥ ᾿ξ ουρυθίβ: ΡΥ 1. Απδρο- 
6 58 00 5 ὑπεῦ 586 15 τι πάσῃ, ἔθδυϊηρ' 
{πῶῦ Ιϑηθηθ ῬΘΔΥΒ Β0ΠῚ6 11] ΘΒ. 
Οὐ. 855 5ᾳ. ὕδοοθβ {πὴ (δύ 
[πΠ6 νγογα 5ῆθνγβ ὅπ φηχιθίν οἵ Ατ- 
{ἰροπ6, ἱρπούϑηῦ, θαὺ ννἸΒϊηρ᾽ [0 
ΚΟΥ ὙΠῸ {π60 ἔθη! θ γἃ8 ὙὙΠΟΙΏ 
56 58 εὖ ἃ αἰϊἸδίδηορ. 

Υ. 816 58ᾳ. φαιδρὰ γοῦν -- 
σαίνει μ.8] ΤῊΘ δαἀ͵δούνα φαιδρὰ 
τη θ6 Ἰοιηθα τι ὅπ6 βυθδύδη- 
ἐϊνθ πο86 τιθϑηΐηρ 5 οοηΐδϊηοα 
ἴῃ 6 νϑὺῦ σαίνει. ὅ66 τῶν δθη- 
διῶ ΑἹ. δ ἸμΟΌΘοΙς, οαϊί. ἡ. 86. 
ῬΠΟΥΘ 18. πὸ αἰ σα] ἰπ {μ6 δᾶ- 
λθούϊνο ποῦ Βοΐπρ' Ἰοϊποα ψἱῦ ἀπ᾽ 
ὀμμάτων, ἱ. 6. ὄμμασιν (566 ν. 18.). 
γο Βᾶν ἃ β'πη1αν πιράθ οὗ οχ- 
ΡΥ ΘΒΒ100 ἴῃ {πΠ6 Ἠοχηθυῖο κραιπνὰ 
ποσὶ προβιβάς, κοῦφα ποσὶ προ- 
βιβάς, ἴον τ 0ἢ 566 Ορηβαγα ρΡ. 20. 

- Οἡ {Π6 τπ86 οὔ [πὸ νϑὺ σαένειν 
οἷ. ΒΤοιμ ἢ, ρ]. ΑΒ ῃ. δορί. ὁ. ΤῊ. 
879,, ἴον ὅπ ρῬΊΙυγᾺ] ϑα]θοῦν φαι- 
δρά ἼΟ ΘΟ Κ, ΑἹ. Ρ. 246. 566. 64. 
9510. σημαὲν εἰ] ὅ6, προς- 

στείχουσα διὰ τὸ φαιδροῖς ὄμμασί 
μὲ8 σαίνειν. 

ν.811. δῆλον --- κάρα) Βο!ῖ- 
βῖρ' ὑπῖηκθ ὑπαὶ δῆλον κάρα ἰξ5 
τιι804 ἴῃ ὉΠ6 58 116 ΤΏ ΠΠΟΥ ἐ5 ταῦ- 
ρος ἐναργής ΤΥδομίπ, 11., ἴῃ αοι- 
τηϑ: ΒΤ ΘΗ ΘΗ 5 ΘΊῚΒἢ ἃ ἔ{1ρ᾽ 65 
Ηδερῖ. 8586 οὐ δὶ ποίϑ. 

γ.919. αὐδῇ-- μα ϑ' εἴν} ὃς} ο- 
ΙΙοϑὺο: ἐκ τῆς φωνῆς ἔξεστι μα- 
δεῖν. - 

Υ. 820 56. ὦ δισσὰ -- προς- 
φωνήμαϑ])] Ο ἱἐπεαΐπ πιοβδί 
Βοοῦ ἀαγο585685 οἵ ἃ ἔεύμον 
δα 5ιβῦθυ, 1. 6. ΟΝ βυθοῦ [ῸΓ 
τὴ6 ὕο ϑἀαγθ55 γοῖ οί, ΠΥ {ΠΟΥ 
ΘΠ αἰβίου! 

Ὑ.82154ᾳ. ὡς ὑμᾶς -- βλέπω] 
Ι. 6. ψαὶῦ ψπῃδύὺ ατε αΠν, 
ὑΒγοαρη οΥνἱοῖ, ἀο 1 ἀρδῖη 
ῬοποΙά γοὺ σΠποπὶ 1 πᾶνΘ 850 
Βανάϊγ ἔουπα! 816 {μϑ θἤουθ 



60 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ: 
5 ’ ’, 

Ο τέκνον. Ἠᾶεις 

ΙΣΜΉΝΗ. 
3 ’ ΄ δ ν 
ὦ πάτερ δυςμοιρ ορᾶν. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ: 

τέκνον. πέφηνας: 329 

ΙΣΜΗΝΗ. 

οὐκ ἄνευ μόχϑου γέ μοι. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
326 πρόςψαυσον, ὦ παῖ. 380 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ϑιγγάνω δυοῖν ὁμοῦ. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ σπέρμ᾽ ὅμαιμον. 828 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ὦ δυςάϑλιαι τροφαί. 

ἸΟΦΔΑΊΠΟΥΣς 

ἡ τῆςδε κἀμοῦ; 331 

ΙΣΜΗΝΗ. 

δυςμόρου τ᾽ ἐμοῦ τρέτης. 

Υ. 324. Τῃ ὑπὸ ΜΗ͂Β. αὔίου ν. 828. ὦ τέκνον οἷο. ν. 326. ὦ σπέρμ᾽ 
οἴο. 15. ἀβῖθ}}ν ρΡ]δοσά. 
ἔγοη ΜΌΒΡΥΔΥ Θ᾽ 5. ΘΟΠ] οὔ γ6. 

Δ. 826. δυςάϑλιοι. ὍτνΡ. 

ΒΆΥΒ ὑπεὺ 1 15 πιοδϑύ θοῦ ϑρδΐῃ 
{0 ϑάάγοϑδ ΠΟΥ ἔδύπου πᾶ βἰβίθυ, 
Ραῦ δῦ {πὸ βϑτηθ {Ππὴ6 πηοϑῦ ΟὙΎΪΘΥΟΙΙΒ 
ἴο θΘΠΟ]α [Πθῃ Ορρυβββϑᾶ νυ 1} 560} 
Θν115. ΕῸΥ {πΠ6 ἀδὐϊνο λύπῃ͵ δ νυ 
828: σῇ προμηϑίᾳ. 529: πόϑοισι. 
1014. λόγοις δια Μαύύ, 8. 397. ὃ. 
Φ Δ ΟΟΡΒ: λύπῃ - βλέπω, Ἰδονὶ- 
ἸΔ15 ΠἾΤἿΤ τὶ Δ ΟΡ ΟΤ 8, 

Υ. 826. ὦ σπέρμ᾽ -- ὅμαι- 
μον] ΤΠθ56. νου 5 ὁοπίδϊη δὴ 6χ- 
Ῥύθββδίοη οὗ δθοίοη, πα αὖ {πΠ6 

Ι πάνθ, ἰγϑηβροβοα Ὁ ο 105 ργθδϑθηῦ ρ]δοθ 

58 1η6. ὑϊπη6. ἃ οἴ θϑδίοι οὗ ἔπ πη- 
ΠΔΡΡΥ του ομϑ 10 Βούνγθθη Οδαϊ- 
ΡΒ δῃα ΠἰβΒ ἀδιρηΐου, 850. ὑπδῦ 
ὑπο ουΐποθ ουθῦ δα οοηϑοΐοιιβ- 
ὩΘΗ͂Β Οἵ ΟΥ̓πῚ6 τηἱηρ] θα υγὶδ Ἰον. 
ἩξβπμΜ. 

1014. δυςάϑλιαι τροφαί) 
ΤΠ6 οαϊίουβ γοπμου τ} Μα8 - 
ΓδνΘ: ὈΠΠΔΡΡΥ ΠΠΘΠΠΘΥΙ οὗ 

118 6, 901]. 888 (384). ΑΔ4 Ε].1188: 
φεῦ τῆς ἀνύμφου δυςμύρου τε σῆς 
τροφῆς. 



ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩι. ΟΙ 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
δ: 

τέκνον. τί δ᾽ ἡλϑες: 

ΙΣΜΗΝΗ. 

σῇ, πάτερ, προμηϑία. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
’ ΄ 

ποτερὰ ποϑοισι: 

ΙΣΜΉΝΗ. 
Α , 2 τον 

καὶ λόγοις γ αὐταγγέλος 
990. ξὺν ᾧπερ εἶχον οἰκετῶν πιστῷ μόνῳ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

οἱ δ᾽ αὐϑόμαιμοι ποῖ νεανίαι πονεῖν ; 830 

ΙΣΜΗΝΗ. 

εἴσ᾽ οὗπέρ εἰσι. δεινὰ δ᾽ ἐν κείνοις τὰ νῦν. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
5 δ 3 , ἐς , , ᾿ 
ὦ πᾶντ ἐκείνω τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ ψνομοις 

Ν.5328. σῇ προμη ϑίᾳ)] Ου «6- 
οοπηῦ οὗ γ ὑπουρμῦξα] οαΥ6 
ἴον ὑπ 66. ὅθε Μαεαύῃ. 8. 466. 2. 
αηα ἔου ἐπα ἀδύϊνθ ῺῪ ποίθ ν. 521, 

Υ. 829. καὶ λόγοις γ᾽ αὐτ- 
ἄγγελος) Απᾶ οὐ δοοοιυπῃύ 
οἵτπὸ νον οὗ ΒΊΟΝ 1 τ 15} - 
Θα ἴἤο θ6 ΠΥ ΟὟ ἸΏ ΘΒΒΘΠΡΘΥ 
το ὕδ 66. 

Υ. 380, ξὺν ᾧπερ εἶχον ,ἴο.} 
δο Χο. Αῃ. ΨΗ, 9... 48: ἀλλ᾽ ἐγὼ 
μὲν σὺν οἷς ἔχω ̓ τὰ ἄκρα καταλή- 
ψομαι. ΟΥ, Μεδύμ. 8. 474. ο. 

Υ. 381. οἵ δ᾽ -- πονεῖν] ΑΥ̓οΥ 
ποῖ γα τητιϑὺ ΒΌΡΡΙΥ εἰσὶν, ἃ 8 15 
ΡΙ δίῃ ἔγουη ῃ6 ΤῸ ΡΙΥῪ οὗ ἴβηιθπθ. 
Βιυὺΐ ποῖ εἰσι (ποἸ ̓η 5 πα 516) 
ὙΠ ΘΥ ΤΥ 6 ὉΠ ΘΥ σοπ δ᾽ ΤΤΡΟΙ 
1815 ν ὺ πὸ ᾿πῆηϊγα πονεῖν 46- 
Ροηᾶβ, ὑπὰ8: Υ ΠΙ ΠΘΥ πᾶν 6 ὙΟῈΥ 
{π|}} ὈγΟΠ ΟΥΒ σΟΠ 6 ο ΘΠ ἀπ76 
ἸΔθοι 5 1. 6. ΠΟΥ ἃ΄6 {Π6 
ὑνῖθθ ὈγΟΠΘΥΒ. ὙΠῸ ουρὶὐ ἴο θΘΔΥ 
ὕπθϑθ ἸΔΡΟῸΓΒ ἢ 50 ἴῃ Εν. θυ, 
1472: ποῦ δῆτ᾽ ἀμύνειν οἵ κατὰ 
στέγας Φρύγες; ΜΠ ΘΥΘ 66 ὅπ 6 
ΡΕΥΥΡΊΘ ΠΗ 5 ἤο ἡθπᾶρθν ϑϑιβῦ- 

ΘΠ Οο ἱ. 6. ὙΠΟΥΘ Μ6ΥΘ ΠΟΥ ὙΠῸ 
οπρμῦ το πᾶν το άογρα τ 

Υ. 8382. εἴσ᾽ οὗπέρ εἰσι] ΟἹ. 
οὐ 218 (209). -- ὅ59801.: δεινὰ 
᾿ἐν κεένοις τὰ νῦν νῦν δὲ 

τὰ ἐν ἐκείνοις δεινά ἐστιν. ὅον. 
865: ἃ δ᾽ ἀμφὶ τοῖν σοῖν δυςμόροιν 
παίδοιν κακὰ νῦν ἐστι, ταῦτα ση- 
μανοῦσ᾽ ἐλήλυϑα. 

Υ. 888. Οβάϊραβ, ἀοοοϊγοα ᾿γ 
{π6 Ὀγουτν οἵ ᾿βιηθη θ᾽ ΒΒ ΒΡΘΘΟΙ,, 
ΒΌΆΡΡΟΒΘΒ. ὑπδὺ 18. ΒΟῚΒ 816 Β1{{ΠΠ0ρ’ 
ἴὴ 1416 θϑ886 δῦ ΒοιηΒ. ἢ 

1014, τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ νό- 
μοις] ὝΠΟ βίγδηρο ἀἰθυύθηθο ἴῃ 
{Π6 ἸΏ ΘΠ ΘΥΒ οὗ ἴπ6 ΑΘρΎΡ 85 ἔγ ΟΊ 
{πο086 οὗ ΟΥ̓ΘΥ ΘΟΙΠΥΤΙΘΒ 18 {ΠΠῚ  1|- 
1αδ γαίοα Ὀγ ΝΥΙΡΠοάοτιΒ, ἃ 5 4πο- 
ἰβᾷ Ὀγ {πὸ δομο]αβύ, Η δυοάοί. Π, 
85. ἀμ Ἐππ5 θα π1τπ|5. οἡ ΠΙΔα, 44. 
Ρ. 31. 11π. 12. ΤΊ [ΟἹ] ον ηρ' οΥ 5 
οὗ Ἡϑνοάοίιιβ ΔΥΘ ῬΑΥΕΘΌ]ΆΡΙΥ ΡΘϑι- 
Πϊηρηῦ: αἵ μὲν γυναῖκες ἀγοράξουσι 
καὶ καπηλεξύουσι, οἵ δὲ ἀνδρες κατ 
οἴκους ἐόντες ὑφαίνουσι. ΒΕΙΒ. 
ΤῆΘ Ῥγούμουβ αὐ ϑεϊα ἴο θ6 [πκθὸ 
{π6 ΘΠ ΘΥΒ οὗ {π6 Αδρυρθδ 8, 



ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

, Ἷ , φύσιν κατεικασϑέντε καὶ βίου τροφάς. 
2, 

ἐκεῖ γὰρ οἵ μὲν ἄρσενες κατὰ στέγας 
ϑακοῦσιν ἵστουργοῦντες. αἱ δὲ σύννομοι 

’ "» ’ τὰ 3. 9 ον 
τάξω βίου τροφεῖα πορσυνουσ ἀεί. 

» 2 "δ᾽ , 3 τι . 5 με 
σφῷν δ΄, ὦ τέκν᾽. οὖς μὲν εἰκὸς ἣν πονεῖν τάδε, 

3 5 - 

κατ΄ οἶκον οἰκουροῦσιν, 
940 

᾿ 9.ϑ 9 9.»ϑΝ ᾿ τις ΄ ᾿ 
σφῶ δ᾽ ἀντ ἐκείνων τάμα δυστήνου κακὰ 
ς τ , 
ὑπερπονεῖτον. ἡ μὲν ἐξ ὅτου νέας 
τροφῆς ἔληξε καὶ κατίσχυσεν δέμας. 
ἀεὶ μεϑ' ἡμῶν δύςμορος πλανωμένη 
γερονταγωγεῖ, πολλὰ μὲν κατ᾽ ἀγρίαν 

94 ὕλην ἄσιτος νηλίπους τ᾽ 
πολλοῖσι δ᾽ ὄμβροις ἡλίου τὲ καύμασιν 

840 

ὥςτε παρϑένοι" 

945 

ἀλωμένη. 
9600 

» Υ ’ Ὁ» ς μὴν Α -»"Ὕ“Ἐ 

μοχϑουσὰ τλημῶν δευτὲρ ἡγεῖται τὰ τῆς 
οἴκοι διαίτης. εἰ πατὴρ τροφὴν ἔχοι. 
σὺ δ᾽, ὦ τέκνον, πρόσϑεν μὲν ἐξίκου πατρὶ 

900 

Τη.6 ἢ Ὀρίηρ' ΘΟ ρδΥθα το 1 Πρ 5. 
ὅ88, ὃ αποϊοα ὌΥ ΗΘΠον, δα - 
ΒΊΏΡΘΙ ΟἿο, ὉΠ 1,22, Ἀαὰ Μδ Τί. 
Οἱο. οὐ. Ῥ8ῃᾳΕ1. ὦ. ΧΧΎΥΙῚ, 8. 172. δᾶ 
ὅτ. ΟΥ. 8. 468. ποῖ. 1. 

Υ. 886. 5. 6ΠὺῸ1].: αἵ δὲ σύννο- 
μοι" αἵ ἀδελφαί, ἢ αἷ γυναῖκες. 
ΟΥ̓ ἘΠ.0600. Ἐ ΟῚ ΒΤ ΘΟ ΡΥ 5 ΑΥ̓ΤΌ, 
Αν. 209. 

γ. 381: τάξω βίου τροφεϊαΐ 
ΤΊ πΘοοββι 65 ὉΥ 116 το Ρ6 
ΒοΟΌΡ ὁ ΟΧΥΘΥΠΔΙΪΥ, ὅο ῬΘΙΟΝ 
γ. 1205 (1908): ϑρεπτήρια. 

ν. 888, σφῶν] Οδφάϊρυβ ΒἈ}.8 
σφῶν, τπιηδουβίαπαϊηρ' πὸ ἀΠουθαΐ 
Β6ΧΘΒ Οἵ Πβ5 Ομ Πᾶγρη: οὐ ΟΠ οἵ 
γοῖ. ϑΕΙΡΙ,.. ἘῸΣ {πὸ ἔογτη σφῶν 
οἵ. Βαὐτύπι. Ἴ,ΕΧῚ]). 1, Ὁ. 61. 

Υ. 340. τἀμὰ δυστήνου κα- 
καὶ ὅο ῬΗἢΠ. 1196: τὰν ἐμὰν με- 
λέου τροφάν. ΟἿ. Μ ΤΙ. 8. 460. 1. 

γ. 841. δεύτερ᾽ ἡγεῖται 
θη γερονταγωγεῖ Μ1Π 108 οοη- 
οομϊἑδηῦ πγοτᾶρ πα φγθοοᾶοα, δεύ- 
τερ᾽ ἡγεῖται οἷο. 15 οὐρᾷ 5ΠΟΡΕΥ 
αὐΐου, δηα {15 15. ποὺ τιηϊοᾶ ὈΥ͂ 
ἃ ΘΟΡΌΪα νυ ἢ {Π6 ΤΟΥ ΘΥ Θητι ποῖ ε- 
τοι, μα ᾿π ουτϊχϑᾶ ὙΠ Ὁποῦ πον 

μαντεῖ ἄγουσα πᾶντα Καδμείων λάϑρα., 

Θμπ οἰ ϑύϊοη ὀοΙηΐϊηρ θούνγθθῃ: πολ- 
λὰ μὲν -- μοχϑοῦσα τλήμων. 1 
πᾶν ὑγοαίθα οὖ ρυθδίου ἸΘΗρΡῚΝ οἢ 
ῬαβδαροΒ οὗ {Π18 Κιπα 1 Οοπ͵]θοί. 
Ῥ. 81ὅ---δ117. ΒΕιΒ. Ρ. 887., ΠΘΥΘ 
6 πὸϑ. δαάδποθα οὔθ Θχϑιηρ]05. 
ΟΥ̓, ῬμΠ. 1442: ὡς τἄλλα πάντα" 
δεύτερ᾽ ἡγεῖται πατὴρ Ζεύς. 

Υ͂. 848. εἰ πατὴρ τρ. ἔχοι] 
ῬΡγονίάρᾷ ποῦ ἔδίμου ἢ 5 
6 8.8 ΟὗἩ βιρδβιβίθηθθ, Οἵ 
ΦΙΔΥ. 8. ὅ24. ποΐ, 8, 8. ΟἹ7. 

Υ. 849θ. πρόσϑεν μὲν ἐξί- 
κου] ΤἼη6 πογᾶβ νῦν δὲ ἴῃ ν. 8ῦ8. 
ΔΉ ΟΥ Ὁ πρόσϑεν μὲν. ΤΈΘΗ ἐξί- 
κοῦ Τηθϑηβ γοὰ αν 6 ΡΡΥΟΔΘΗ- 
6 ἃ, Ῥγορουυ, αυυϊν θα αὖ, το 6 ἢ- 
οα, ΟΥ, ῬΏΠ. 197: ἐξήκοι χρόνος. 
ΑἹ. 1048: ἐξέκοιτ᾽ ἀνῆρ. ἘΠ. 881: 
ἀλλ᾽ ἐξίκοιτο τοῦδέ γ᾽ οὔνεκ᾽ ἐν 
τάχει. Αἀὰ ἐξήγαγε ἴῃ γ. 98, ἀπᾶ 
ἐξηγούμενος 1ῦ89. 
Ὑ 560. β΄ ὁ ο1.: μαντεῖ ἄγου- 

σα᾿ ποῖα μαντεῖα; ὅτι, ὅπου ἂν 
ταφήσεται, σωτήριος ἔσται τῇ 
γῇ ἐκείνῃ. ΤΠ νὰ ποῦ {πὸ 
ΟἾΪΥ οὐδοῖθ, θυ {πΠ6 οἰοῦ οπθ, 
ΟἿ, 87 54ᾳ. 



--»-...»...΄΄΄-ὉὈῤὈῸὃὅ5Ἑὅς5Κ.-.- οὐ γσοοιο οἔὁορ ΘΟ 
᾽ ΩΣ Ὑ ι Υ ὅν ρῶν 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛώνΝῶι. 

ἃ τοῦδ᾽ ἐχρήσϑη σώματος᾽ φύλαξ δέ μου 
πιστὴ κατέστης, γῆς ὅτ᾽ 

68 

900 

ἐξηλαυνόμην᾽ 
νῦν δ᾽ αὖ τίν᾽ ἥκεις υὖϑον. Ἰσμήνη: πατρὶ 

φέρουσα; τίς σ᾽ ἐξῆρεν οἴκοϑεν στόλος: 

950 ἥκεις γὰρ οὐ κενή γε. τοῦτ᾽ ἐγὼ σαφῶς 
ἔξοιδα. μὴ οὐχὶ δεῖμ᾽ ἐμοὶ φέρουσά τι. 900 

ΤΟ ΜΉΗ ΝΗ. 

ἐγὼ τὰ μὲν παϑήμαϑ᾽ ἅπαϑον. πάτερ, 
ξητοῦσα τὴν σήν. ποῦ κατοικοίης, τροφήν, 
παρεῖσ᾽ ἐάσω. δὶς γὰρ οὐχὶ βούλομαι 

900 πονοῦσά τ᾽ ἀλγεῖν καὶ λέγουσ᾽ αὐὖὐϑις πάλιν. 
ἃ δ᾽ ἀμφὶ τοῖν σοῖν δυςμύροιν παίδοιν κακὰ 900 

νῦν ἐστι, ταῦτα σημανοῦσ᾽ ἐλήλυϑα. 
πρὶν μὲν γὰρ αὐτοῖς ἦν ἔρως Κρέοντί τε 
ϑοόνους ἑἐᾶσϑαι. μηδὲ χραίνεσϑαι πόλιν, 

ϑθῦ λόγῳ σκοποῦσι τὴν πάλαι γένους φϑοράν, 
οἵα κατέσχε τὸν σὸν ἄϑλιον δόμον᾽ 970 

Υ. 808, ΜΒΚ. ἔρις, νΒ ἢ πῶ5 θθθη σοϊγθοίθα ἔγοιῃ Τ᾽ τ νν 11 5 
θοπ͵]θούπτο ΡΥ Βύαποκ, Ἡ ϑύῖ, δ πα ΟΥΠΘΥΒ, 

το ΝΒΡΊ, ἃ τοῦδ᾽ ἐχρ. σώμα- 
τος] 1 ἀο ποὺ {π|ῈΚ {πᾶῦ ἜΠ6 ρο- 
ηϊεῖνε τοῦδε σώματος ἀθρθμαάβτροι 
πὸ νὰν ἐχρήσϑη, Ὀαΐ ὌΡΟΩ Π68 
Ρυϑοθάϊηρ' βιιθΒἐαπῦϊνο μαντεῖα, 850 
παι ἃ τοῦδ᾽ ἐχρ. σώματος 15. {π6 
βΒϑῃ16. δ 8 τὰ χρησϑέντα τοῦδε τοῦ 
σώματος. ἘῸΥ ὑπ8 86 οὐ {π8 5ὰ}- 
βὐδηθνο. σώματος 5866 Ο6α. ΝΠ. 624, 

Ν.8δά. τίς σ ̓-- στόλος) γγποί 
Θχροαϊθον ἣῶ5 βϑοηύ γοὰ 
ἔγοιη ποτηδθὺ 1. 6. οὴ ψρϑὺ 80- 
οοππὶ μον σοῦ αὐἰυεθα ποιοῦ. 

Υ. δῦ 58. ἥκεις γὰρ οὐ κενή 
γ8ὲ -- ὴ οὐχὶ οὔς.) 1, 6. ἔον 
γοι ῶνο πού, 1 61] ΚΠΟΥ, 
ΘΟΙ6 ἈΣΌΠΘΥ ΘΙΔΡΌΥ, ὑγιύποιῦί 
βΡυϊηρίηρ 6 5016 ἔθ Γα} 
πΘ5. ῸΣ {π6 ρδύοϊοβ ἡ οὐ 
7οἴπθα τ ἢ ἃ ΡΥ ϊοἴΡ16 5566 Οδᾶ, 
ΗΝ. 12 564. 566. 6. 

Ν, 8ὅ8. ξητοῦσα --- τροφήν) 
Βυαποῖς ὙἹΡΉ ΠΥ γϑηάθυβ: 1180 
Ι νγ͵ξὸὸ5 56δκίηρ {Π6 ΡΙφ 6 ἴῃ 
ΠῚ ΟΠ γοῖι Ἰἰνοα, Τροφὴ 15 τιοῦ 

ΠΟΥΘΥΟΥ ουπα ἴῃ {Π|18 5686 6Ϊ56- 
ΠΤ. 

Υ. 89. παρεῖσ᾽ ἐάσω] ΔΊ. 
τῦά4: ἀφέντ᾽ ἐᾶν, ἀιιᾶ Ἐπιν. Ττοδά. 
090. Οὗ, ν 416 Κ. οῃ Ἠοτοά, 1, 80. 
Βπι5. βομοῖ.: τὸ ἑξῆς δὶς γὰρ οὐ 
βούλομαι ἀλγεῖν. 
Υ. 808. ἦν ἔρως] 80 ἔρως 15 

πϑϑα ἴῃ ν. 4860 (482). Ἐπὰν. ῬΠοΘη. 
681. ΑἸφοβύ, 1101. βρρ]. 139. ΤρΗ. 
Ἁ. 818. ἀπὰ οὔξβῃ. ὅ66 Ορᾶ. 9,601. 
Βεῦνοκ. ΤΠ6 ρδυίζοϊα δὲ, θ0η- 
ἰαϊποα ἴῃ μηδέ, ΔΏΒΥΤΟΥΒ ἴο τέ, 
Ῥθοδαβθ Ὁ ρΡ8.5568 ἔγότη 15] πού! ἢ 
ἴο ορροβίθοη. Οἵ, Μού, 8. 609. 
Δ ηα 8. 620. δ᾽ 8. 184, Απηοί. 1. 

Ν, 864. μηδὲ χραένεσϑαι 
πόλιν] ΒΥ ΠΘῚΥ ῬΥΘΒΘη 6 [0Υ 
γα Ὺ ὑπ οῖν ἀοιῃ τ πίοη], οὁἡ 
ϑοσθαπῦ οὗ {ποῖν θὲγ ἢ ἔχοι ᾿ποθϑῦ, 
ἴο ὙὙΒΊΘἢ {ποὺ 1 σγοι]Ἱὰ «150 τϑοι: 
γένους φϑοράν ἴῃ {πὸ [ΟΠ] ον Πρ; 
γοΥθ8. ΖΆσΟΒ5. Β 6116 0 ΘΟΙΉΡΑΥ ΘΒ 
Ἁ7.438: δοκῶν ἐν ὑμῖν χεῖρα χραί- 
νξσϑαι φόνῳ. 
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νῦν δ᾽ ἐκ ϑεῶν του κἀξ ἀλιτηροῦ φρενὸς 
εἰρῆλϑε τοῖν τριραϑλίοιν ἔρις κακὴ 
ἀρχῆς λαβέσϑαι καὶ κράτους τυραννικοῦ. 

9510. χὠ μὲν νεάξων καὶ χρόνῳ μείων γεγὼς 
τὸν πρόσϑε γεννηϑέντα Πολυνείκη ϑρόνων 870 
ἀποστερίσκει, κἀξελήλακεν πάτρας. 
ὁ δ᾽, ὡς καϑ᾽ ἡμᾶς ἔσϑ᾽ ὁ πληϑύων λόγος. 
τὸ κοῖλον 4ργος βὰς φυγὰς προςλαμβάνει 

θ70 κχῆδός τε καινὸν καὶ ξυνασπιστὰς φίλους. 

ὡς αὐτίχ᾽ ἼἼργος ἢ τὸ Καδμείων πέδον 380 
τιμῇ καϑέξον » ἢ πρὸς οὐρανὸν βιβῶν. 
ταῦτ᾽ οὐκ ἀριϑμός ἐστιν, ὦ πάτερ, λόγων, 

Υ. 861. 
Η Θγι, καλιτηρίου ἴτοτη Τοαρ᾽ 5 
ΒΥΠΔΌ16 οὗ π6 δα]οθοίίνο ἀλιτηρὸς 

Υ. 367, ΒΟΠΟΙνα 
ἁμαρτωλοῦ, μιαρᾶς. 

Υ. 868. εἰφῆλϑε τοῖν τριςα.} 
Οἱ {86 Ρῇγδβα εἰρέῤχεσϑαί τινι οἵ, 
ΜαύΏ. 8. 402. ο. 

γ, 8710 5ᾳ. ΤὴΘ ὙΠ ἢ δἵ- 
Ὠχρατῃοῖν χῦο [Π15 ρᾶβδαρο, θθοϑῖιδθ8 
Οδαῖρυϑγθργοβθηῦβ ΡΟΙγηΐΟ65 δ 5 ὑπ 6 
6] ον, ΕὔθοοἹθϑ ὃ5 ὅπ 6 γοιηρου, ΕὟΥ 
ΟΥΠΟΥ ΥΥΙΘΥΒ, 85 ΕαυρΙ 65, ροὶνθ ἃ 
ΟΟὨ ΓΔΥῪ δοοοπηῦ, ΗΈΗΜ. 

Υ. 311, ϑρόνων ἀποστερί- 
σπει} Βοῖβῖρ οὴ {π|58 Ρβ5δρ6 Ρ. 
244͵ ΓΙΡΉΟΙΥ ΟΌΒΘΥΥ 65 Ὁπᾶῦ {Π6 ρΡ]- 
γᾺ] ϑρόνοι 15 τπιδϑᾶ οὗ ἃ Κίπρ ὁ 1 
ὈΥ {πὸ ἐταρϑάϊδηβ, Ὑ8116 ϑρόνος 
ΒΘΘΙῺΒ ὅο ΒΙΡΉΥ ποἰμίηρ; ΤΟ76 ὕπ δ 
[6 νου] βθϑῦ. 

Υ. 818. ὁ πληϑύων λόγος] 
ΟΥ6168 ΘΟραγΘ ΔΘ 50}, Αρ' 809: 
ὡς ἐπλήϑυον λόγοι. 80 4180 γ.980: 
ὁ πληϑύων͵ χρόνος. 

γ.814. τὸ κοῖλον 40γος] Τ15 
15 1Ππϑγαθα ὈῪ πὸ ϑομο δῦ δηαᾶ 
"ΥΜΈΒρΥδΥ 6, ὕπ Ἰαὐύου οὗ συ ο τα 
ΟὈΒουγοϑ: τόπος κοῖλος φ'ΘΏΘΥΆΠ]Υ 
ΒΙρηῆο5. ἃ ΡΙδοθ βυγγοῦπηαοά 
υγ τἱᾶρϑθϑ οὗ ποὰπηὔδῖη5, δ πα 
ΤΠΘΥΘΌΥ ΤΟΒΘΠΡ]Ϊηρ δὴ 6χ- 
οανγεύϊοη. 

Υ. ὃτῦ. κῆδός τε καινὸν] 
ϑοιηθ Ὀ]Δ6. 158. ΠΏΡ]164 Ὀγ και- 
νὸν, θΘολτ56 ῬΟΙΥΠΪΘΘΒ νν ἀ6( {ΠῸ 

ἀλιτηροῦ" 

ΒύαμποκΚ νυῖϊΐοβ καξ ἀλιτηρίου ἔγοῖη πὸ ΜΚ, Τύ16]1η., 
90Π]. οοπΐθη 1; μᾶῦ ἐπθ βοοοπᾶ 
18. 5μογΐ, [ἀλιτρέας Ὁ 1π4,] 

ἀδαρηίον οὐ Ααἀγαβίιβ, ΑἸ ποιρἢ 
ὕΠπθΥ 6 ὙΥΟΥΘ ΠῸ ΘΟΠΠΘΟΙΟΏΒ οἵ τη8}- 
γἱᾶρα Ὀούνϑθῃ πὸ ΤΉ ΘΌ δ η5 δηᾶ ΑΥὐ- 
ϑΊνο5. ΠΕΡ. 

Υ. 8106. ὡς αὐτέκ᾽ -- τιμῇ 
καϑέξον] ΤΠ8 5. ΥἹΡΏΘΥ οχ- 
ΡΙαἰπθα ὈΥ 968 οἵ {Π|6 ΒοΠο]αδίδ: 
ὡς πορϑησόντων ᾿ἡργείων τὰς Θή- 
βας καὶ κατὰ τοῦτο ἐνδόξων :γ8- 
νησομένων. Ἐδ: π6 Ρῇγαβο ὡς κο 
γος καϑέξον οἵ, Με. 8. 08, 8 
Εὸν κατέχειν Απί, ὁ0ῦ, 
ΨΟϑΣ πρὸς οὐρανὸν βι- 

βὼν] 1. ὁ. ὡς τῶν Ἀργείων αὐτίκα 
νικησόντων τοὺς Θηβαίους, ἢ 

ἡττηϑησομένων ὑπ᾽ αὐτῶν. Οἵ ν. 
180ὅ, δὰ Αφβ6}, ϑιϑρί. 6. ΤῈ, 46: 
Ἄρη Ἢ Ἐνυὼ καὶ φιλαέματον Φο- 
βον ὡρκωμότησαν ἢ πόλει κατα- 
σκαφὰς ϑέντες λαπάξειν ἄστυ Κα- 
δμείων βίᾳ, ἢ ῃ γῆν Δανόντες τήνδε 
φυράσειν φόνῳ. -- Μυβρύδγο: 
ΡΒ 15. ᾿ ἔγθαθπθηῦ ΠΥΡΟΥ͂ Ο]6. 566 
ΤΗΘοοΥ, Υ,, 144, ΝΟΠΙΤΙΒ Χ, 844: 
ἥπτετο Βάκχος Ὀλύμπου." ΤΙΘ 
ΒΟΌΤΟΘ οἵ Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩ 181 Η οἵη. 
θα, ΧΥν, ,.329. Λαὰ ΕπνΥ. ΒδοοΙι. 
930: ὥςτ᾽ οὐρανῶ στηρίξον εὑρή- 
σεις ᾿λέος. ΟΤο, ργοὸ ΜΙ, 8. ΤΟΕΡ. 
Οὐ {πὸ ἔογῃι οἵ π6 ἐαΐαγο βιβῶν 
ἴον βιβάσων 5866. Μείε, 8. 181--- 
ὥ, 8. 

Υ. 318, ταῦτ᾽ οὐκ ἀριϑμὸς-- 

κι ϑοων σον τα χ,μονέν, -ὐὐωνδννν: κυ μνομννοὐνάν. “νων “..»»-- 

.«ἼΣΣΝ  ῶν 

ὡϑϑ ώ. “ 

ἰδ νουιν: δ: δε ω» 



ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΕΠῚ ΚΟΛΩΝΩι. θῦ 

ἀλλ᾽ ἔργα δεινά τοὺς δὲ σοὺς ὅποι ϑεοὶ 
980 

"Ὁ 3 , ὡῳ 

πόνους χατοικτιοῦσιν, οὐκ ἔχω μαϑεῖν. 

ΟΥΔΥΠΘΟΎΥΣ: 

ἤδη γὰρ ἔσχες ἐλπίδ᾽. ὡς ἐμοῦ ϑεοὺς 980 

ὥραν τίν᾽ ἕξειν, ὥρτε σωϑῆναί ποτε; 

ΙΣΜΉΝΗ. 

ἔγωγε τοῖς νῦν γ᾽. ὦ πάτερ, μαντεύμασιν. 

ΘΕΔΕΙΕΘΥΣ, 

ποίοισι τούτοις ; τί δὲ τεϑέσπισται. τέκνον ; 

ΙΣΜΗΝΉ. 

980 

ϑανόντ᾽ 

Χ “» » ᾿ 2 Γ ν 

σὲ τοῖς ἐκεῖ ξητητὸν ἀνϑρώποις ποτὲ 
ἔσεσϑαι ζῶντά τ᾽ εὐσοίας χάριν. 300 

ὈἘΔΕΊΓΟΥΣ, 

τίς δ᾽ ἂν τοιοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς εὖ πράξειεν ἄν; 

ΙΣΜΉΝΗ. 

ἐν σοὶ τὰ κείνων φασὶ γίγνεσϑαι κράτη. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. β 
δούς ἀοοὺ πῷ ὡγ, ψ»-ς ἀδιϑς πω ἈΦ ΠΑ 
ὅτ᾽ οὐκέτ᾽ εἰμί, τηνικαῦτ᾽ ἀρ᾽ εἴμ᾽ ἀνήρ; 

Υ. 887. ΤΠ6 ρυθροβίψϊου ὑπὸ 15 οὐηϊυ θα Ὀγ 1.ἃ. ΤΡ, Ῥαγῖβ. 2886, 
ἀπ ἐμ ἔνο Βιοοαγτά, Ηθποθ Ηθύτη ἃ πὰ ὙΓΙΘΕ: τές δ᾽ ἂν τι τοιοῦδ᾽ 
ἀνδρός, ὀοιαρᾶγίηρ Οοά, Β. 1006: ὅπως σοῦ πρὸς δόμους ἐλϑόντος εὺ 
πράξαιμί τι. ἰΑπὰ βο Ὁ 1πὰ,]} 

λόγων] Το 56 ἃΥ6 ποῦ δι ρὺν 
ψοτῖαρ. Οἵ, Ἐ]]51]. οα Εὰπων. Ηδ- 
γ80]. 997. πᾶ, 8δ5 τϑξογγρα ἴο ὈῪ 
Ηδ6]16γ, ΒΟΡΡΊΘΥ οὐ Αγ ιβίορῃ. 
ΝΡ. 1206. ἃ ΒοΘΟΚἢ 46 ἰτὰρρ. 
γοίΐί, Ρ. 98. 

γ.879 54ᾳ. ὅποι) ϑοπιβ ἱπίουρτγοὺ 
αποιηοάο, ΒοΙδῖρ αὐρύθ πα 8, 
4 ἃ τὴ ἴῃ ΡΥὕθτῃ, 1 τηγ561} {πη} 
ὑμῶῦ ὈΥ οποι 15 τηρϑηῦ ὕπΠ6 ρ]8 66 
ἃ σουπΐγΥ, ἴο Π1ΟΩ {π6 αοῦβ, 
Ρἰγίηρ ὕπθ6 γοα}]65. οἵ Οφᾶϊραβ, 
16 ἃ θοαύ ἴο 16δΔα Ὠΐτη. ἨΕΚΜ. 668 
ν. 228. 

Υ͂. 881. ὡς -- ἕξειν] Εοι {μῖ15 
τϑαπηδαηύ τποᾶθ οὗ Θχρυ ϑϑῖοι 566 
Μεῦθ. 8, ὅ89. πού. 1. -- ὅ0}0].: 
ὥραν" φροντίδα. 

Ὗγ 6. ΠΙΔῪ 4150 οοη͵θοίαγο: 
τοιοῦδέ γ᾽ ἀνδρὸς εὖ πράξειεν ἂν: 

τίς δ᾽ ἂν 

Υ. 88ὅ β5α. σὲ τοῖς ---εὐσοίας 
χάριν] Ταῦ ποὺ πψου]αδὺ δὐ 
ΒΟΙῚ6 ὑϊπη6, ΠΟ ΘΥ ἸΙνΙ ΩΡ ΟΥ 
ἀρθεά, θ6 οπρῃῦ θγ ὑπ Αὐδ6- 
ηἶϑ 5 ον ὉΠ 6 Βαξούγ, οὔ ὑπ οὶν 
οἰύγ. ΄ΘΒΟΊ.: ἐν τοῖς ἀναγκαιο- 
τέροις τῶν ἀντιγράφων γρ. εὖ- 
σοέας χάριν, ὃ καὶ οἵ ὑπομνη- 
ματισάμενοι ἀξιοῦσιν. εὔσοιαν 
δέ φασι τὴν εὐϑένειαν, καϑάπερ 
καὶ ἐν Ἀμφιτρύωνι: ἐπεὶ δὲ βλα- 
στη, τῶν τριῶν μίαν λαβεῖν 
εὐσοιαν ἀρκεῖ. 

Υ.388. ἐν σοὶ -- κράτη] ῬΙΘΥ 
ΒΦΔΥ ὑποΐ ΠΟΥ Ρονθυγοϑύβ ἢ 
π66. ΕῸΥ ἐν 866 ν. 342. ἔου κρά- 
τη οἵ. ΑἹ. 1016. δηᾶ Θοά, Σ ὅ80, 

Υ. 889. ἀνήρ] γὶν κατ᾽ ἐξοχήν. 

ὅ 
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ΙΣΜΗΝΗ. 

390 νῦν γὰρ ϑεοί σ᾽ ὀρϑοῦσι. πρόσϑε δ᾽ ὥλλυσαν. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

γέροντα δ᾽ ὀρϑοῦν φλαῦρον, ὃς νέος πέσῃ. 90 

ΙΣΜΉΗΉΝΗ. 

καὶ μὴν Κρέοντά γ᾽ ἴσϑι σοι τούτων χάριν 
ἥξοντα βαιοῦ κοὐχὶ μυρίου χρόνου. 

" ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὅπως τί δράσῃ. ϑύγατερ;: ἑρμήνευέ μοι. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

800 ὥς σ᾽ ἄγχι γῆς στήσωσι Καδμείας, ὅπως 
" ’ τῳ Ν Ἂ ,ὕ ἰκέ κρατῶσι μέν σου, γῆς δὲ μὴ ᾿μβαίνῃς ὀρῶν. 400 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἡ δ᾽ ὠφέλησις τίς ϑύρασι κειμένου; 

Υ. 397. ΜΒΗ. ϑύραισι, ᾿ ΠΟΙ ἘΠ ΠΙΒΊ1ΘΥ ἢγβί οοιγθοίθα, ὅ866 [8 
ποΐα οὐ Επν. Μροά, 466. 

δο Ατ δύ. Ἑαυΐ. 391: ἀλλ᾽ ὅμως 
οὗτος τοιοῦτος ὧν ἅπαντα τὸν βίον, 
κατ᾽ ἀνὴρ ἔδοξεν εἶναι. Ἰυ1ᾶ. 1264: 
μέμνησ᾽, ὅτι ἀνὴρ γεγένησαι δι᾽ 
ἐμέ. Βκ. 566 ποίθ οπ Αἱ. ὕ19. 80 
{86 Τιαῦϊη5 86 νὶν, Οἷο, ῬΒΠΙΡΡ. 
1, 9. 14: αυοᾶ ποὴ ἔθοϊδοαϊ, 
ἰσποβοος ΥἸΥΌΆΙ Γ65 1118 απι᾿δ6- 
γοΌδῦ. Οὐ, Βούνῖαβοη γ ιγρ, θη. 
ΥἹΙ, δῦὅ8. ΟΟΒΠ ΟΥ ΤΏΡ, ΤᾺ Τὺ ΤΌΙΥ. 
ΡῬ. 1088. ὩΥ. ὅ. 

γ.890. νῦν γὰρ -- ὦὥλλυσαν) 
ὅ0. {ΠῸ ΟἸοστιβ ν. 1506 8α.: πολλῶν 
γὰρ ἂν καὶ μάταν πημάτων ἵκνου- 
μένων πάλιν σὲ δαίμων δίκαιος 
αὔξοι. 

Υ. 391. 5.680].: γέροντα δ᾽ 
ὀρϑοῦν᾽ τὸν ἅπαξ ἐν νεότητι, πε- 
σόντα ἐν γήρᾳ ὀρϑοῦσϑαι ἀδύνα- 
τον. Βυ απ Οἷς ΤοΥ6 ΤΡ ΤΥ 1ηἴου- 
ῬΥΘΙΒ᾿ 116, ΕὈΠῸΠῚ1ὸ. ΟΥἹἿὮ ΒΤΟΤΩΥ, 
ΑΘβ0ῃ. Ῥοιδ. 222, ΡἿο58. ΕὟΌΥ {Π6 
δοπ]. πέσῃ οἵ. Μὸὑ . 8. ὅ27. ποί. 
Ὁ ΠΟ 5.195. ΠΟΤ 

Υ. 898. βαιοῦ -- χρόνου] 
ῬΥΟΡΟΥ͂Υ, νι πῃ ῖη ἃ ΒΠοΥῦ {1π|16, 
ἰδ ΒΕ 8, ΠΟΣῚ {1Π16. Οὔ; 
Μαιίν, 8. 5717... ἃ. ἘΣ {μ8 τὸ: 

Οὐ Μαίύθμ, 8. 2ὅ8, 

ἀππάδμου οὗ [πΠ6 οχρύθϑϑίοη β, 
κοὐχὶ μυρίσυ 566 Οοᾷ, ΝΕ. ,ὅ8. 

Υ. 89ὅ 58ᾷᾳ. ὅσ Πο!].: στήσωσι" 
κατοικίσωσι. ὅπως κρατῶσι μὲν 
σου ἀντὶ τοῦ ὅπως σχῶσί σε. 
ΘΙαΤΘΥ ΥἹΡΏΥ τϑιηδυκϑ: Οδάϊ- 
ΡΒ τηϊσμῦ ΘΆΒΙΥ 6 οὗ δάνδηΐαρθ 
ἴο (ΟΥ̓ ΘΙ ΡΉΘΥΒ αὐίον Π15 ἀθαῃ, βίποθ 
815 οΥπηθ5 ἢ ὈΘΘΏ ΔΙτοδαν δχ- 
ΡΙαύθα Ὀγ Ὄχι]; θαῦ ἔμπο ΤΠΘΡ ἢΒ 
Ρανβαθᾶ ἃ τοϊ8 418 οοῦγβθ δῃᾶ ἴηθου- 
Ρτοίρα {π6 νογὰβ οὗ ἴΠπ6 οΥ̓δ016 88 
51 ἨΣ ἐγ τηρ᾽ {Ππ|ῶὺ Π 6 σγοι]ά Ὀτίηρ' ραὶπ 
ἴο ὑποβ86, ἴῃ ΜΠΟΒΘ ΡῬΟΥΤΘΙ Π6 Ὑγ88, 
ΤαΠμοΥ ὕπδη ἰο ποθ6, ἴῃ ὙΠο86 
ΘΟΤΙΠΙΥΥ Π6 τηϊρηῦ 6. ΤΉΘΥ ὑπο 16- 
ἔοτο ὑπουρπμύ Πδὺ ὉΠΟῪ νοι] Ἰηοτ 
ΘΑΒΙΥ 56Οιγ6. Πἰ8 ΤΟΙ ἴο ὑπθ6ηι- 
Β6Ιγ65, ἢ Ὁ τοῖο βἰδααίρα ἴῃ ἃ 
ΡΙαθθ οη {ποῖ οὐγῃ Ὀογᾶθυβ, π8ῃ 
ἴπ ὅπ σθηΐγθ οὗ β0π16 ΟἸΠον, ἴθ 1- 
τἱλουγ. Οὐ ν. 188: ἥκεις ἔμ᾽ ἄξων, 
οὐχ᾽ ἵν᾽ εἰς δόμους ἄγῃς, ἀλλ᾽ ὡς 
πάραυλον οἰκέσῃς. 

Υ͂. 896. μὴ ᾿μὡβαίνῃς ὅρων] 
Α 51ΠΠ|ΔῪ Ὑ ΥῸ 15. οΐποα Ὑ 16 {116 
ΘΟηΙγο ἴῃ Τοᾶ, Π, 828. 

γ.897. 6 Π ο].: κειμένου" ἀν- 
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ΙΣΜΉΝΗ. 

κείνοις ὁ τύμβος δυοτυχὼν ὁ σὸς βαρύς. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ. 

κἄνευ ϑεοῦ τις τοῦτό γ᾽ 

ΙΣΜΉΝΗ. 

ἂν γνώμῃ μάϑοι. 

400 τούτου χάριν τοίνυν δὲ προςϑέσϑαι πέλας 
χώρας ϑέλουσι. μηδ᾽ ἵν᾽ ἂν σαυτοῦ κρατῆῇς. ᾿ 40ῦ 

ἷ ΟΥΔΙΕΠΟΎΣΑ, 
535 Ά - ,ὕ ΄ 

ἡ καὶ κατασκιῶσι Θηβαίᾳ κόνει; 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐᾷ τοὔμφυλον αἷμά σ᾽, ὦ πάτερ. 

ΟἸΔΙΠΙΠΘΈΕΣ. 
3 τι » ᾿ , , 

οὐκ ἀρ ἐμοὺ γε μὴ κρατησωσίν ποτξ. 

Υ. 401. ΒΥΆΠΟΚ τυυῖϊδοβ κρατοῖς ἔτοιη οοη͵θοῦαγθ, ΠΟ 15. ΔΡ- 
Ῥῇονϑᾶ γῪ Μαίθῃ. 8. ὅ28, 2, [δὸο δἴ8ὸ Π1πά.] 

Υ. 404. Βταποκ οαϊὲβ κρατήσουσιν, ΠΟΙ 15 πυιϊέθη ἀΡονο {Π6 
1ὴ6 τη οοὔ, Τ΄. 

τὶ τοῦ οἰκοῦντος. Ἰδτηθ 6, ΠΟΎΥΟΥΘΙ, 
88 185 ουὐἱάθηῦ {1ῸΠ] ΠΟΘΙ ΔΉΒΎΘΥ, 
ππαουβίοοα ὑΠ15 5 ΒΡΟΙΚΘη οἵ Οοα!- 
Ρα5 Ρετστὶθα. 

Υ. 898, 5680]. : κεένοις ὁ 
τύμβος" ὃ τύμβος , δυςτυχῶν ὃ 
σὸς κεένοις βαρύς, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ 
ξένης σοῦ ἁαπτομένου δυςτυχή- 
σουσιν ἐκεῖνοι. ἘΠ ΟΊΉΕΙΥ ; ἔον ᾿ΒΠ]6 6 
ΤΏΘΘΠ5 {π|δ: ὑπ 6 γΥῪ πᾶν 501168- 
ἐπίηρ ουΐθνοῖ βίο ἄν δα ἔγοπι. 
ΠΥ ΘΒ ΒαΥΙΘα ἈΠ ΦΡΡΙΪΥ 
((. 6. ἴῃ ἃ ἔογϑῖρῃ 18 η4). 5,66 
γ5. 40ῦ---407.. ΝοΘνΘ. ΘΟΙΏΡΔΥΘΒ 
ΑΘΒ6}. , ΟΒΟΘΡΙΝ. 919. ΟΡ. τεκοῦσα 
γάρ μ᾽ ἔῤῥιψας ἐς τὸ δυςτυχές. 
ΚΑ. οὔτοι σ᾽ ἀπέῤῥιψ᾽ εἰς δόμους 
δορυξένους. ἘΟΡ {πὸ πιοδηΐηρ' οὗ 
{[π6 ποτὰ βαρύς 566 Ο6ά. ΚΝ. δ27. 

Υ. 899. κἄνευ -- μάϑοι] 
Βα ο ἴα ΤἹΡΉ ΠΥ πη ουρυοῦβ: ΘΚ 6 ἢ 
νι ποῦὺὺ ὉΠ6 βιρροβύϊοη οἵ ἃ 
ἀοιύγ, Δ ΠΥ οπὸ ᾿πϊρῦ ΘΑΒ1 ΠΥ 
ππάἀονβίδπα πὰ 1 5Βπου]ᾶ Ὁ6 
ποβύϊ]θ, ἀραῖον, ἴο ἐπδπι, 
ΟΥ̓́Θ ΧΠ6η ἀ6δ4, 1 ΠΟΥ ἴ6- 

ἔπα58οα ἴο ΔΙ]ὸν τη ἴο 6 Ρὰ- 
ΥἱΘα ἴῃ ὩΣ ΟὟ ΘΟῸΠΤΥ 

Ν.400. 56ΠΟΊΙ.: προςϑ' σϑαι' 
ἀντὶ τοῦ κατοικίσαι. χώρας" τῆς 

Θήβης. 
Υ, 401. 5.980 0!.: 

σαυτοῦ" μηδὲ ἐᾶν σε, ὅπου ἂν 
σαυτοῦ. ἐ ουσιάσῃ. λείπει τὸ ἐᾶν 
δῆμα᾽" ἢ ἀπὸ κοινοῦ τὸ προςϑέσϑαι. 

ΜΝ, 402. 59101.: κατασκιῶσι" 
οἷον ἐν Θήβαις με χώσουσιν: 

Υ. 408. ὅ.61Πο].: τοὔμφυλον 
αἷμα, ὁ πατρῷος φόνος. ΟΓ, Οαά. 
Ν᾿. 101. Βεϊδὶρ ΘΟΙΊΡΑΓΘΒ Ἐπιγ. 
ΒΌΡΡΙ. 148: Τυδεὺς μὲν αἷμα συγ- 
γενὲς φεύγων χϑονός. ἀπ Ὀ6ΙΟῪ 
γ5. 600 84. ΕΓ {πὸ υγουᾶβ οὐκ ἐᾷ 
σε αἷμα, 86. κατασπιαξεσϑαι οἷο. 
Νονθ οὗταρανοβ Αηΐ. ὅ88. 

Υ. 404. οὐκ-- μὴ κρατήσω- 
σίν ποτὲ] Νανϑι ὑμουρίουο 
58.841] ὉΠ 8 ὺ Βαγϑ πὲ ἴῃ πμ61Ὁ 
ΡονοΥ. ΟΥ. Ῥμιηοοί. 581. ΕΥΤΩΙ 
Μεούθ. 8. 17. Β56101.: εὖ οὐ 8α- 
πτουσί με ἐν Θήβη. 

5 Ἐ 

μηδ᾽. ἵν ἂν 
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ΣΜΉΝΗ. 

400 ἔσται ποτ᾽ ἄρα τοῦτο Καδμείοις βάρος. 

ΟΥΔΤΙΓΟΤΕΣ: 

ποίας φανείσης, ὦ τέκνον, ξυναλλαγῆς; ᾿ς 

ΙΣΜΉΝΗ. 

τῆς σῆς ὑπ᾽ ὀργῆς, σοῖς ὅταν στῶσιν τάφοις. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἃ δ᾽ ἐννέπεις κλύουσα τοῦ λέγεις. τέκνον; 

ΙΣΜΉΝΗ. 

ἀνδρῶν ϑεωρῶν 4ελφικῆς ἀφ᾽ ἑστίας. 

ΘΟΕΔΙΤΓΟΥΣ, 

410 καὶ ταῦτ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν Φοῖβος εἰρηκὼς κυρεῖ; 

ΙΣΜΉΝΗ. 

ὥς φασιν οἵ μολόντες ἐς Θήβης πέδον. 416 

ὈΙΔΙΙΡΟΥΣ. 

,ὕ 3 » -»" 9 - 

παίδων τις οὖν ἡκουσὲ τῶν ἐμῶν ταδὲε: 

ΙΣΜΉΝΗ. 
[7 Δ Ὁ ᾽ὕ 2 ’ τ ἀμφῶω γ᾽ ὁμοίως. κἀξεπίστασϑον καλῶς. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 
Φ.59 » ΄ -» «ἃ ͵ ͵ 

καϑ' οἱ κάκιστοι τῶνδ ἀκούσαντες πᾶρος 

γ. 40ὅ. κ᾿ 6Πο].: βάρος" διὰ τὸ 
μὴ κατασχεῖν σε. 

γ.4006. 5 ὁΒΠ0]1.: ποίας φανεί- 
σης. ποίας αἰτίας γενομένης βλα- 
βήσονται: ἀντὶ τοῦ: ὑπὸ ϑεῶν, 
ὑπὸ Ἐρινύων, ἢ ὑπὸ τίνος: 866 
Οκα. ΠΗ. 84. 

Υ. 401. τῆς σῆς ὑπ᾽ ὀργῆς-- 
τάφοις] 1. 6. ὑπὸ σοῦ ὀργισϑέν- 
τος (ΥἱΖ. ὙΠ ΡῈ ΟΥ̓ΘΙ ΒΘ] α 
νν10} ἀοβύσιι οὐ 01), ὅταν ἐν τῷ σῷ 
τύμβῳ στῶσιν, γοῦν τη8Π}68;, 
οηγδροα ἂν ἀϊπδὲ 16 ΤΒο- 
Ῥδη8, Ὁ. ΠΟΙ γοὰ δἃ16 οϑϑὺ 
οαὖ, Ὑ1ΠΙ Ῥγΐηρ ἀροῖῦ ὑπ θῖῃ 
ἀοβύγπούϊοη, ΠΟΘ ΟΠ Θ6 ΠΟΥ 
Βύδηῃα αὖ {ΠΥ το}. Οπ {Π|6 

ταδίϊοΣ 1561 566 ὅ0}0], ν. 458. 6, 
Ιη.; ἔοχ ὅπ6 αἀδίϊνθ 866 ν. 809, 
Υ. 409θ. ἀνδρῶν --- ἑστίας] 

15 ΘΙΠΛ1185 1 οΥρυθύβ ΘΟΙΥΘΟΥΥ: 
ἔγοῖὶ πὸ ὑπθοχοὶϊ, ψγἂὰο 84 
Τοίαγηρα ἔσχοη 6 ὈΘΙΡΈΙΟ 
ΔΊΌΔΥ. 

Υ͂. 410. ἐφ᾽ ἡμῖν) ῬΙΟΡΘΙΙΥ, 
ὙὙΒΙΘΟῊ ἀρρονίδίῃ [0 τη6, ἷ. 6. 
ΟΟΠΟΘΥ̓ΙΩρ' τη6. ΟἿ, ῬΙΠ], 1884. 
ΟΥ̓ΒΘΥ Θχϑρ]65. ἃγχο δἀδαορα Ὀγ 
Μὰ. 8. ὅ86. ξ. 

Υ. 414 5ᾳ. κᾷ ϑ᾽] 866 ν. 100. 
δῃᾶ Μοῦ. 8, 608. οχίν. --- πά- 
ρος προὔϑεντο 5 ἃ ΡΙθομαβίϊο 
ἔογτι οὗ βρθθοῖ, ἔγθαιθηῦ ἴῃ {πῸ 
ἰγαρθάϊθη8; οἵ. Το θοΚ Α]. 141. 

μα αν τ δινωι 
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τουμοῦ ποϑου προύυϑεντο τὴν τυραννίδα; 

ΙΣΜΉΝΗ. 

ἀλγῶ κλύουσα ταῦτ᾽ ἐγώ. φέρω δ᾽ ὅμως. 420 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

3 3 δ , ᾿ς Ἁ ’ ἀλλ᾽ οἱ ϑεοί σφι μήτε τὴν πεπρωμένην 
ἔρυν κατασβέσειαν, ἐν δ᾽ ἐμοὶ τέλος 
αὐτοῖν γένοιτο τῆςδε τῆς μάχης πέρι. 

420 
ἕξ -» 3 δ 
ἧς νῦν ἔχονται κἀπαναίρονται δόρυ 

Ἃ ε - μα, , 
ὡς οὔτ᾽ ἂν ὃς νῦν σκῆπτρα καὶ ϑρόνους ἔχει 426 

μείνειεν, οὔτ᾽ ἂν οὐξεληλυϑὼς πάλιν 
ἔλϑοι ποτ᾽ αὖϑις᾽ οἵ γε τὸν φύσαντ᾽ ἐμὲ 

οὕτως ἀτίμως πατρίδος ἐξωϑούμενον 

426 οὐκ ἔσχον. οὐδ᾽ ἤμυναν᾽ ἀλλ᾽ ἀνάστατος 
αὐτοῖν ἐπέμφϑην, κἀξεκηρύχϑην φυγάς. 480 

εἴποις ἄν, ὡς ϑέλοντι τοῦτ᾽ ἐμοὶ τότε 

Υ. 420. κἀπαναΐίρονται. 
ἴηρ, ΜΚ, καπαναιροῦνται. 

Ι πᾶν δἀορίοα ἩΘΥΙ ἃ ἢ π᾿ 5. τθ84-᾿ 

Υ. 422. 1 πᾶν στ Οαἰδίοτα γοβίοτθα πάλιν, {πὸ γϑεαϊηρ' οὐ [Π6 
Βοϑί Μϑ5. γυῖρο πόλιν. Οἵ, 601. 

ΕἘ1Π15]. ΗοΥ80]. 141. Νϑυ 6 οοπι- 
ΡδΓ65 Ἐπ, ΗθγδΟ]. 301: ἡ γὰρ αἷ- 
σχύνη͵ πάρος τοῦ ζῆν παρ᾽ ἐσϑλοῖς 
ἀνδράσιν νομίζεται. ἘσγΥ τοὐμοῦ 
πόϑου 566 ν. 828, ΤΊ 58:16 56}- 
{ἰπηθηῦ ΟΟΟΌΥΒ γ. 448 586. (444 54... 

Υ. 410. φέρω δ᾽ ὄμως] Νο- 
νου 6 16551 6 δΥ σψοτά: φέρω 
15. οἴδοῃ υϑϑα ἴῃ ΤΠ18 56η86, 85. ἴῃ 
Τιαῦϊη, 566 ποῦθ Οἢ Α], 110. 

Υ. 418 5ᾳ. ἐν δ᾽ ἐμοὶ τέλος 
οἴ9.} ὙὉΠΘ Ρδυθ 1016 δὲ ἀΠΒΥΘΥΒ ἰο 
μήτε; οἵ. Μαί, 8. 609. ΒοΒὲ 

. 184. πού. 1. ΕῸΥ {Ππ6 ΡΥΘΡΟΒΊ 0 η 
νϑθθν. 242., [ὉΥ ὕπ6 δααϊίοη οὗ 

περί οἵ, ΜΑΡΙΝ. 8, 3580. ἢ. 4. 
Υ. 420. ἧς -- δόρυ] ΒγΥαπΟΚ 

ΤΙ ΟΠ άοΥβ: ΠῚ ΟῊ ὑπ 6 ΠΟ 
ΡΥΘΡρδτθ ἤο Θοιπθη 06, Θύ- 
ὑδϑοκιηρ ΘΘΟὮ οὗ οὺ ἴῃ ἔπτη; 
ΒΟ Πὰ5 Ὀ66η βιιρσοβίθα Ὀν {Π6 
ϑομο!δδῦ, σ1ο. ΟΧΡΙ ΙΒ ἐπ. ὑππ5: 
κατ᾽ ἀλλήλων ἐπαίρουσιν. Οπ {π6 
ἑουτηδίϊου οὗ {π6 Ῥαββᾶρθ᾽ ἧς ἔχ. 
κάπ. δόρυ οἵ, Οφα. Ἐ. 1293. ἔνε 
γιγρ. θη, ΤΥ, ΤΊ βα. απ απ (66 Υ- 

γ81) ῬΓΟΘᾺ] ἱποϑαὔδ ἢ 6 Π]0- 
γἃ ἰού Οὐοϑῖδ Εἰχιῦ ραβδίου 
δ ΘΒ 6115, ᾿Ιτασϊίαπο γο]δ- 
116 ΤΟΥΤ α΄ Π 65 Οἶτι5. 

Υ͂. 421. 5.6 80].: εἰ “γὰρ ἐν τῇ 
ἐμῇ ἐξουσίᾳ γένοιτο, οὐδὲ εἷς αὐ- 
τῶν ξήσεται. Οπ ὡς 566 Μεοίίῃ. 
8: 628.. 8. Ν' ΤΠ νογὰβ σκῆ- 
πτρὰ καὶ κοὐ τμαςς, ΔΥΘ 8150 7οϊπηοά 
ὈΥ {πε Ροοϑὺ Ὀθ]ον ν8. 448, 1854; 
580 Ἀράτη καὶ ϑρόνους οὐοοιγβ ἴῃ 
173..:οϑ1. δ; Ἧς 257. 

Υ. 426. ἔσχον] 1. 6. ἐκώλυσαν, 
ἃ8 ῬοΙον γν. 888.; ὉΠ. ἀρνδα ῬὮΏΓΑΒ6 
ἔσχον ἐξωθούμενον 8566. Μδίμῃ. 

. δ88, 
ν. 496. Β΄ 6801.: αὐτοῖν ἐπέμ- 

φϑην᾽" τὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς οὐκ ἐπήρ- 
κεσαν. ἐνῆν γὰρ αὐτοῖς τὸ ἐφ᾽ αὐ- 
τοῖς τοῦτο πρᾶξαι, ὡς αὐτάρκως 
κεκολασμένου τῇ πηρώσει. Οπἱ {ΠπῸ 
ἀδῦνα οἵ, 444 (440.), ἀπ ΜδΌΈΠ. 
8, 89. 

Υ. 42154ᾳ. εἴποις ἂν -- καϑ- 
ἤνυσεν) Ἠδ 58.085 {π|5 ταῦ γϑῦου- 
6η06 ἴο 15 νογάβιη Ο ρα, ΚΗ, 1486566. 
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πόλις τὸ δῶρον εἰκότως καϑήνυσεν. 
οὐ δῆτ᾽ » ἐπεί τοι τὴν μὲν αὐτίχ᾽ ἡμέραν. 

480 ὁπηνίκ' ἔζει ϑυμόρ, ἥδιστον δέ μοι 
τὸ κατϑανεῖν ἦν καὶ τὸ λευσϑῆναι πέτροις, 490 

οὐδεὶς ἔρωτος τοῦδ᾽ ἐφαίνετ᾽ ὠφελῶν᾽ 
χρόνῳ δ᾽, γ᾽ ἤδη πᾶς ὃ μόχϑος ἣν πέπων, 
"τὸ τὸν ϑυμὸν ἐκδραμόντα μοι 

48ῦ μείζω κολαστὴν τῶν πρὶν ἡμαρτημένων, 
τοτηνίκ᾽ ἤδη τοῦτο μὲν πόλις βέα 440 
ἤλαυνέ μ᾽. ἐκ γῆς χρόνιον᾽ οἱ δ᾽ ἐπωφελεῖν 
οἵ τοῦ πατρὸς τῷ πατρὶ δυνάμενοι τὸ δρᾶν 

ΓΡ. 428. κατήνυσεν Ὀ1πᾶ.] 
ΙΥ. 486. τὸ τηνίκ᾽ Ὁ1πᾶ.] 

Ξὅ8 6. 8180 ὈθΊονγ, νυ. 70ῦ 564. (7162 
5664.). 680]. ϑέλοντι" τὸ ἐξορι- 
σϑῆναι. Ομ τότε ΝΥ 6. ΘΟΙΡΆΓΘΒ 
Ῥορρο οὐ Τμπογά, 1, 101. ΟΡ. 
Απῦ. 1886. δᾶ Α1. 6ὅ0. 8β66. αἷδβὸ 
Α]. 681. ἢρίθ. 

Υ. 480. ὅπην ἐκ᾿ ἔξει ϑυμός] 
50 Εατ, Ηθο, 10ὅδ: ἀλλ᾽ ἐκποδὼν 
ἄπειμι κἀποστήσομαι ϑυμῷ ξέοντι 
Θρηπὶ δυςμαχωτάτῳ. ΟΥ̓, ἃ Θ0 5 
οὔ ἈπΐΠΟΙ]. τ, Ὑ 6]. ΤΠ, Ῥ. 11. ν». 208. 

Υ. 431. λευσϑῆναι πέτροις] 
Οἱ ὑπ15 γϑαπηδδηύ ποθ οἵ ΘΧΡΥ68- 
5Ι0 566 ποΐθ οἡ Οδϑᾶ. Ἐπ. θῦ. Ἐν 

᾿Π6 ΡΒ πθηΐ ΒΥ βοηΐπρ' {Π6 6641- 
ὑοΥ̓δ. ΘΟ ρ γ6 ΤΠ αν 65. ΜΊβ0. ΟΥ, Ῥ. 
808, δπα ΒΊοΟΙΙ ἢ, ροἹοβδ. ΑΘΡΟΘΉΥΪ. 
Αρδιη. 1606. 

γ. 482. 5010].: τούτου τοῦ ἔρω- 
τος οὐδείς μξ ἐποίει ἀπολαῦσαι. 
τοῦ ἀποθανεῖν δὲ φησίν. ἨΞς γΔΌΠΟΥ 
τηΘ 8 8 ΘΧῚ]6. ΤῊΘ ρδυίοῖρ]ο ὦφε- 
λῶν 15 Ἰοϊηθα νὺι ἃ ρσϑηϊγο, θ6- 
οϑτι86 16 [δ |Κ95 1Π6 Ρ]866 οὗ ἃ 5Βι0- 
βίδηθνο, ἃ5 οἵ ὠφελητής, ἴον ἴῃ- 
βύϑῃοθ, ΔΠΠΟῸΡΊΙ {115 Βα ΒΘ Εν 6 
ἄοδε ποΐ ΘΡΡΘδΥ ἴο αν Ῥ6θῃ ἴῃ 
856. ΟἿ 1207.: τοῦ μετρίου παρείς. 
Α7. θά: πρέπον γε τὰν ἦν δαί- 
μονὸς τοὐμοῦ τόδε. Οεᾶ. Πὰ, 284: 
φίλου δείσας. Οπ {Π6. ραν το] 
Ῥαβδῖνο 7οῖπθα νὴ {π6 οθηϊ γα, 
1 Πάγο ἰγϑαίθα αὖ Ἰθηρὶ αὖ ῬὨϊ- 
Ιοοΐ. 8. 

Υ. 439: χρόνῳ͵ δ᾽ -- πέπων] 
ἩθδγοπῖαΒ: πέπων" ἔκλυτος, 

Ψ 

ἀσϑενής. Ομ χρόνῳ 1 Βᾶνο ἐγϑαϊοᾶ 
αὐ ῬΠΙΠοοῦ. 2858, Βαῦ 80 ἔδυ ΤΎοτη 
ὑπο 6 Βϑίηρ' ΔΩ Πΐπρ' ΟὈ76 οὐ Θ 816 
ἴῃ ἴΠπ6 γορθυϊ οι οὗ χρόνῳ δᾶ 
χρόνιον ἀρδῖπ ἴῃ γν. 487., ἔπουα 15 
δυ ἢ ἃ ργυϑδῦ ἀδρτθα οὗ οἴδραπόθ 1η 
ὑπεῦ ποτ, ψ ΠΟΙ {πὸ ροδὺ γιβμθα 
ἴο ΡῈ πιοϑὺ τ] Δ]. 6... Ὀοΐηρ' ρΙϑορά. 
θοῦ αὐ {Π6 βορίππίηρ; τ ηα ὁπ οὗ 
{πΠ6 βϑηηθ ρϑυϊοα. 

Υ. 484 5α. κἀαμάνθϑανον -- 
ἡμαρτημένων] Απᾶ ψπθὴ 1 
δεν ἦν ἐδ ὑπϑῦ, ΟΥΥΙΘα ὃ Δ 
Ὺ δῆρδυι. ἰδᾷ τΓΠ1οὐρα 
δυθαῦθυ Ραμ ἱβ τη θη 8. ὍΡΟΝ 
ΒΤ ὉΠ δ η 19 Οὐ 65. ἀθ- 
5ΘΥν 66, τῶν πρὶν ἡμ. 5. δααῖγε- 
Ἰοπὲ ἰο ἢ κατὰ τὰ ἡμ.; οἵ. Οοά. 
ΝΗ. 1874. ἃπᾶ Μαύίῃ. 8. 481. 

Υ. 486. τοῦτο μέν] ΤῈ ψοταβ 
οἵ δὲ ἴῃ [π6 ΓΟ]Πονν ἴηρ᾽ 6 Υ86 ΦΉΒΎΘΥ 
[ο ὕμο56. Οἷ. Μοῦ. 8. 288, ἡ. 2. 

-ΟΧΌΥ, 

Υ. 451. χρόνιον] Ἡϑγομῖαθ: 
μετὰ πολὺν χρόνον. Οἵ, ΜδΊΕ. 
8. 440. 8. 

Υ. 488. οἵ τοῦ πατρός] ΒΥ 
Π15 ὅπ ἀΌΤΥ οὗ ΡΙΘΊΥ 15 σΟΠΕΥΙηΘΩ͂, 
Ἡόποο {που ϑίου Ὁ 15 βϊα ὉΠ δὺ ΤΠ6Υ͂ 
6γ6 ποῦ ΟἿΪΥ Δ016 (δυνάμενοι), 
Ῥαῦ 1Πτουγῖθο Ὁπῶῦ πον οτρηῦ ἴοὸ 
πᾶν «ἰἀθᾶ {ποῖ ἔαθπθν, θθοδῦδ6 
ΠῸΥ ὙΥΘΥΘ ΠΙδ. 5018. Ππιβ. Οπ τὸ 
δρᾶν 5866 Μεθ. αὖ Τὰν. ΗΙΡΡ΄ 
49: αὐα Θὺ, ατ, 8. ὅ48. ποῦ; 2; 

ῬΨΙΣ 

ων κοτε αυχ ϑὰ. 

ΦΩΝΩΝ, ἐνὰΣ μα κε 
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οὐκ ἠθέλησαν, ἀλλ᾽ ἔπους σμικροῦ χάριν 
446) φυγάς σφιν ἔξω πτωχὸς ἠἡλώμην ἐγώ. 

, ἐκ ταῖνδὲ δ᾽ οὔσαιν παρϑένοιν, ὅσον φύσις 44 

δίδωσιν αὐταῖν., καὶ τροφὰς ἔχω βίου 
"καὶ γῆς ἄδειαν καὶ γένους ἐπάρκεσιν᾽ 
τὼ δ᾽ ἀντὶ τοῦ φύσαντος. εἰλέσϑην ϑρόνους 

440 καὶ σκῆπτρα κραίνειν καὶ τυραννεύειν χϑονός. 
3 2 ψὔ Ἁ [4 -ν , 

ἀλλ οὐτὲ μὴ λάχωσι τοῦδε συμμάχου. 450 
οὔτε σφιν ἀρχῆς τῆςδε Καδμείας ποτὲ 
ὄνησις ἥξει, τοῦτ᾽ ἐγώδα τῆςδέ τε 

Υ. 440. 
ΓΝ. 441. οὐδέ σφιν. Ὁ ἰπᾶ. 

Υ. 489 5ᾳ. ὅ' 9Π0].: οἷον ἄντιλο- 
γίας βραχείας ἔδει ποιήσασϑαι αὖ- 
τοὺς ὑπὲρ τοῦ πατρὸς διωκομένου 
τῶν Θηβῶν. ἘΙΡΉγ ΒΥ ΟΚ: 
ΠΥ πὸ οπρῃῦ ἴο ἤανο τἀ - 
ἀργία κοη {π6 ὁδα86 οὗ Π6]1Ὁν 
ΒΤ 6, ΒΟΟΠΘΥ ἢ δ 46 6 ἢ ᾿τὴ 
ΘΥΘΡγῶ σψοτΙά, βυ τξοτν 6 ἢ ἔπ 
ἴο 6 ἄγίγϑη οα. ΤῊΪΒ 15. ὑπδὺ 
ὑὐ1Π|1Πρ' τον, ὑπ] 0} σου] Πᾶνα 
Βα πορα ἴο γϑβοῖιθ Οθαάϊριιθ. ἔγοτη 
ΘΧΙΙΟ, 1 Πῖθ. 50η8 πδα 66 ῃ 1 ]ΠΠ1πηρ’ 
ἴο Ρ]ΙΘδα' πἰθ. οααβθ. ΤΣΟῸΡΉ ἐμοῖς 
πορὶθοῦ οὗ 5ὸ 5110} ἃ ἀαίΐγ, Π6 
νγῶ8 αν 6 “ἔγοση 18 σου ηὐγν τι 
{ποῖ οομδοηῦ. ΕΒ. 366. 8]50 
Μεΐτπ. 8.ὅ16.-- Οἡ ἡλώμην σφιν, 
ὙΠ] 01 18 ϑααϊν]θηΐ ἰο ἡλώμην ἐξ 
ΟΥὁ ὑπ᾽ αὐτοῖν, 566 αὖν. 1858. Οἡ 
Ἐπ ἀπεῖνο αϑοᾶ ἴῃ {815 τηϑηπον 566 
Μαύί, 8. 898. 

Υ. 44154ᾳ. ἐκ ταῖνδε -- βέου] 
Βευύ ἔγοιη π 656, Ὑἷ͵Π Ο δ΄ Υἱν- 
ΘΊΏΒ, δ 5 ΓΔΥ 85 ΠΘῚΓ 856Χ Ρ61- 
τη 5, Το θη π6 ϑαρροτῦοἔ 
ΤΥ 16. 

Υν. 448. καὶ γῆς -- ἐπάρκε- 
σιν) ἴῃ ϑρθδκίηρ οὗ γῆς ἄδεια, 
π6 βΒοουνιύν οὗ ὑπ δδυύῃ, Π6 
τηθδὴβ ἐπ Ἰδπᾶ ἴπ ψΕΪΘΝ 6 
ἢδ5 ΠπΠοὸ ἔθδῦβ ἴἷἿὉΥ Π15 ον 838 - 
ἔούγ, 1. 6., 858, ΒΙΆΠΟΚΙ τἱρΉ ΠΥ 
ἰηὐουρυθίβ, ἃ 56 ΟΌΥΘ πῶ τ αὐΐοη. 
ΟΥ ΜΑτΌΝ, 8. 844. 1. ΤΊΘΩ γέ- 
νους ἐπάρκπκεσιν ἰδ Υἱρθ!ν οχ- 
ΡῬΙαϊηθα ὉγΥ Μυβρύδνο ὕδτ8: 841] 

οὔτε ἰ5Β Ε]115] 6 γ᾽5 οοπ͵θούαιτο, ΜΙΗ͂Ι, οὔ τι. 5ο Πιμπά. 

ὑπεὺ βοξοριαδτγᾷ, τ ΠΟ. πη 15 
ψοηῦ ἰο οὐδ ἔγοιη ΠῚ ἔϑιηιν. 

Υ, 448ὅ6.Ὀ. σκῆπτρα κραΐένειν)]) 
Οἵ. ῬΆΒΙ]. 140. ψ τ ποίο. 

Υ. 4406. ἀλλ᾽ -- συμμάχου] 
Βαΐ ὉΠΟΥ͂ 5881] ΠΟΥΘΥΙ ΒδΥ6. 
πὴ ἴοΥ δὴ ΔΙ]γ. ΕῸΓ λαγχάνειν 
τινὸς τινος 158. Πού τυϑοᾶ ἴῃ {Π6 
ΒΘΙΩΘ. 56η86 88 τυγχάνειν τινὸς τι- 
νος 18. ΘΟΙΏΤΔΟΙΏΪΥ οι πα (οἵ. Αἄνουβ. 
ἴῃ ῬμΙΠοοῦ, Ρ. 8854.). 50 ἴῃ ν. 1487 
κιχήσεται ἰ5 πϑοᾷ. Οπ οὐ μὴ λα- 
χῶσι 566 Υ. 404. 
Υ: 441 κα. οὔτε σφιν ἀρχῆς 

-- ὄνησις ἥξει] ὅθ ν΄, 70. 
Υ. 448 5αα. ἥξει --ὀ ἡνυσέν 

ποτε) Α 5ἴορ ἴδ ἀΒΌΆΘΔΙΠΥ ὙΓΟΠΡῚΥ 
ΡΙΔορα οὔξον ἥξει. τοῦτ᾽ ἐγώδα 15 
Δα΄αορά το ὑπθ6 ἰουθροϊηρ νον αβ 
ἴῃ β10 ἢ ἃ ἸΏΘΏΠΘΥ 8ἃ5. ἴο Βδθηα [ῸΥ 
δ αἰ βυμηαύϊγο Δϑαγου; 566 ν8. 265 
856. ΤΊΘΥΘ 15 ΠΟΥ ΠΟΥΤΘΥΘΙ 8016 
αἰ ούθηος ἔγοτῃ ὕΠπθ ρϑϑβδρθβ ὕΠ6ΥῸ 
δαάπορά, Ὀθοόϑαβο ὕπθ ῥδυῦοῖρ]65 
ἀκούων ἃν συννοῶν ἀρ 1 ἀοροπά 
ὌΡΟΩ {Π6 σοι τοῦτ᾽ ἐγὼ οἶδα. 
ΤΙς, 56η86 οὗ [Π6 σγοιτᾶβ τῆςδέ τε 
-- ἡνυσὲν ποτε ἰ5 ΘΥΙΔΘΗΕΥ: τ ἢ 6 ἢ 
ΤΙ ΠΘΑΥΓ πΠ6 οΥϑοῖ685 γο] δία 
ὈΥ Ιβϑηθηθ, 8δῃᾶ δὖ ὑῃ6 58116 
ὑπ 6 681] ὁ τη ἢ ἃ τὺ πὰ ὖ ὉΠ 1Π ρ᾽5 
ῬΒΟΘΌα5Β ἔουμ αν ἔοτντούο!ά, 
δια ὙΒΙ1ΘῊ οατη6 ἴο Ρ 855. ΤῊΘ 
ΟΥ̓́ΔΟΙΟ, τυ ἢ Π6 5Ρ68Κ85 οἵ 88 ἃ]- 
γοϑαν {{16]1644,.ῳ 15 ὑπαῦ οὔθ, ὈΥ 
ὙΠΟ Π6 νγὰϑ ἱπἴογμηθα ὑπῶῦ Π6 
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μαντεῖ᾽ ἀκούων συννοῶν τε τἀξ ἐμοῦ 
450 παλαίφαϑ'. ἁμοὶ Φοῖβος ἤνυσέν ποτε. 

πρὸς ταῦτα καὶ Κρέοντα πεμπόντων ἐμοῦ 40 
μαστήρα; κεῖ τιρ ἄλλος ἐν πόλει σϑένει. 

ἐὰν γὰρ ὑμεῖς, ὦ ξένοι, ϑέλητέ μου 
αὐταῖσι ταῖς σεμναῖσι δημούχοις ϑεαῖς 

4ἀῦδ᾽ ἀλκὴν ποιεῖσϑαι. τῇδε τῇ πόλει μέγαν 
σωτῆρ᾽ ἀρεῖσϑε. τοῖς δ᾽ ἐμοῖς ἐχϑροῖς πόνους. 400 

Υ. 449. ΜΒ. τά τ᾽ ἐξ ἐμοῦ. 1 πᾶνε τοβίογοᾷ τε τάξ ἐμοῦ ἔτοιπι 
Ηδ8 ὉΠ 5 60]. Εγθη ὑππι8 {Π6 ΡΆΒΒαΡΘ ΒΘΘΤΩΒ ΒΟΔΙΡΘΘΙΥ Οογγθοίοα, 1 
πᾶν πον ἴῃ {πΠ6 ποῖ ὑπαὶ τὰ ἐξ ἐμοῦ παλαίφατα 18 ἴπδρροβίίο, 
Ὀϊπά. ϑέληϑ'᾽ ὁμοῦ. 

Ν. 484. 1 ᾶγνο ΣΙ ΓΓΘ ἢ αὐταῖσι ταῖς ἔγομη οομ͵. ΜΒΗ͂, πρὸς ταῖσι 
ταῖς, Ῥυΐ ἴῃ Τὰ. σύν 15 ψυυϊῦῦθη ΔΡΟΥΘ πρός. 
ταῖςδε ταῖς πὶ ΟδΔπίοτ. 

γι] 518 Ὺ 15 ἔδύπου απ το Π18 
ΤΟΥ. --- ΕὙΟΙΏ {Π|15 1ὖ 15 ουἱἀθηῦ καὶ 
πω τὰάξ ἐμοῦ νπὰβ ποί νυϊδέθη ὈΥῪ 
ϑοΡΠΟΟ6168. 1 βου] οοπῃ͵θοῦαχο 
τἀμφ᾽ ἐμοῦ, σοῖο ἰῷ ποῦ ἴον {86 
ΡΙΌΠΟΌΗ Βοΐηρ' ὑνῖοθ Ρ]δορᾶ ὁὀρϑ- 
τονούμενον, ἐμοῦ δἀηᾷ 78} ΔΕΘΥ 
ἐμοί. 1 ϑυβροοῦ {πῶ {ποῖ ἴβ8 
ΒΟΙΠΘ ΠΐΠρ᾽ ὙΥΤΌΠρ’ ἴῃ τάξ᾽ ἐμοῦ. 

Υ. 461. πρὸς ταῦτα] φυδ8- 
Ργορύθυ; 866 Οδᾶ. Η, 4206. ἘῸΥ 
π6 Ῥῃγαϑθο πέμπω τινὰ μαστῆρά 
τινος οἵ, ῬμΠοοί, 1488: ἐγὼ δ᾽ 
᾿Δσκληπιὸν παυστῆρα πέμψω σῆς 
νόσου πρὸς Ἴλιον. 

Υ. 408 544ᾳ. 5. 6Π0].: εἰ ὑμεῖς 
συμβάλησϑέ μοι; ἑαυτοῖς συμβάλ- 
λεσϑε. χρησμὸς γὰρ ἦν, ὡς, εἶ 
᾿4ϑηναῖοι τοῦ τάφου αὐτοῦ ἐγκρα- 
τεῖς γένωνται, ἔσοιτο αὐτοῖς ποτε 
σωτὴρ πολιορκουμένοις ὑπὸ Θηβαί- 
ων, εἴτε κατὰ τὸν Π ἑλοποννησιακὸν 
πόλεμον, εἴτε καϑ' ἕτερον. ταῦτα 
δὲ εἰκὸς ποιητικώτερον ὑπὸ τοῦ 
“Σοφοκλέους πεπλάσϑαι ἐπὶ ϑερα- 
πείᾳ τῶν ᾿ϑηναίων. πολλαχοῦ δὲ 
οἵ τραγικοὶ χαρίζονται ταῖς πατρί- 
σιν ἔνια. ἘδΥ {π6Θ Ρῃγα86 αὐταῖσι 
ταῖς σεμναῖσι 'ϑεαὶς οἵ. ΑἹ. 21: 
αὐτοῖς ποιμνίων ἐπιστάταις. Αὐῖ- 
βίοριῃι. Εα. 849: οὐ γάρ σε χρῆν, 
εἴπερ φιλεῖς τὸν δῆμον, ἐκ προ- 
νοΐας ταύτας ἐᾶν αὐτοῖσι τοῖς 
πόρπαξιν ἀνατεϑῆναι. Λαὰ 1,ο- 
Ῥ66 1. οα ῬΠγγη. Ρ. 99 5ᾳ. Μοῦ. 

ΒγαποΚ υυυῖΐοβ σὺν 

[Ὁ 1π. προστάτισι ταῖς.] 

8. 406. ποῖ. 8. Βαὺ {π6 ΡΠ γαΒ6 ἀλ- 
κήν τινος ποιεῖσϑαιδτηοβύ αππιϑαιδ 
ἴῃ [Π6 56η86 οὗ ὧο ἀοξομπᾶ οὐ 88 - 
Βιδὺ ΒΟ. 016, ΨΜΏΪΟΙ 15 ουὶ- 
ἀθηθ]ν {πὸ β56η86. γϑαυϊγοᾶ. ΤῈ6 
ΘΟΙΏΙΩΟΙ τιϑῶρα οὗ π6 αὐτοῖς πουἹᾶ 
τοααῖτο {ὑπαὶ 1 ἀλκὴν ποιεῖσϑαί 
τινος Ὀ6 τιϑ64 εὖ 411, 1τητπιϑῦ ΒΙΡΏΙΪΥ : 
[0 ἀρἔοπαᾶ ἔσο βοή 0η 6, ἴο 
ΓΘΡΘΙ 1ὉἢΠ 6 εαὐΐϑοῖκβ οὐ Β01η6- 
ΟΠ 6. Ηδῃοθ ἔπ 616 5866 18 1016 ἀοαθέ 
πῶ ΟΡ ΠΟΟ165. τγοῦθ ϑέλητέ μοι 
-- ἀλκὴν π΄... 80 ὑπεαῦ ἀλκὴν ποιεῖ- 
σϑαι 15 παῦαγα!Υ ραΐ ἔον ἀλαλκεῖν 
οὐὁἨ ἀλέξειν. ΟΥ. Μετ. 8. 421. 
ποῦ. 4. ὶ 

Υ. 464. δημούχοις θεαῖς] 
ὝΠΟ ἃ16 ψουβΒιρροα ὈΓ πὸ 
ΡΘορΙο. Οὗ, ΒΊου τ. ρ]ο55. ΑΘ 56}. 
δορῦ. ὁ. ΤΊ. 69. Το ΕΌΥ16Β Δγ6 
ουἹάθηθν τιϑϑηΐ. 

Υ. 4δῦὅ. τῇδε τὴ πόλει) ΤῊ15 
15 οογγϑοῦ, ποὺ τῇδε μὲν πόλει. ἘῸΥ 
10 15 16 ΧΗ οἵ [Ὡς οὖ Ὀγ ψΒΊΟἢ 
Οδάϊριιβ 158 65 ἴο ᾿ηῆποηοο ἴθ οἹᾶ 
865, ποῦ ὅπ ἀθαῖῃ οὗ Π18. ΟΥ̓ 
Θῃθιηΐθθ. [ἢ ΒῈ δὰ Ἰηγουίθα {π6 
γγογβ, [6 τητιϑὺ πᾶν δἀάρά μέν: 
τοῖς μὲν ἐμοῖς ἐχϑροῖς πόνους, τῇ- 
δὲ δὲ πόλει μέγαν σωτῆρα. ἨξπΜ. 

Υ. 406. τοῖς δ᾽ ἐμοῖς ἐχϑροῖς 
πόνους] 1 ἄο ποῖ ΔΡΥΘΘ Δ τη} 
ἘΠῚ 516 ὑπεὐ δώσετε, πο ἀρεῖσϑ᾽ε, 
5Πποῦ 1 6 ππάοιβίοοα. ΟΘαΙΡῸΒ 588 
γῦῦ Μ111] τϑοοῖνθ, 8.88... ἃ 

νὰ. 2.66 ΣΦ ΜΝ, γον... εὐκόδεὶ - ἡ 



͵ 

Ζ- 

Ὡς 

τω “᾿ 

; 
ο᾽, 
ἣν 
“ 

Ὗ 

» 

τς τσ ε δ 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΕΠῚ ΚοΛώνωῶι. Σ ἢ 

ΠΟΡΟΣ Ὁ 

ἐπάξιος μέν, Οἰδίπους. κατοικτέίσαι 
αὐτὸς τε παῖδές ὃ᾽ αἵδ ̓ ν ἐπεὶ δὲ τῆςδε γῆς 
σωτῆρα σαυτὸν τῷδ᾽ ἐπεμβάλλεις λόγῳ, 

400 παραινέσαι σοι βούλομαι τὰ σύμφορα.. 

ἙΟΥΔΥΤΕΟΎΣ, 
3 
ὦ φίλταϑ'. ὡς νῦν πᾶν τελοῦντι προξένει. 4θῦ 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑοῦ νῦν καϑαρμὸν τῶνδε δαιμόνων, ἐφ᾽ ἃς 
τὸ πρῶτον ἵκου. καὶ κατάστεψον πέδον. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

τρόποισι ποίοις ; ὦ ξένοι, διδάσκετε. 

ΧΟΡΟΣ. 

4θῦ πρῶτον μὲν ἱρὰς ἐξ ἀειρύτου χοὰς 

γ.4608.ᾧᾷᾧ Πα γ9 τοβίογτοα κατάστεψον ἔτοτη ὑπὸ ὅομο αι. ΤΠ6. οοτη- 
το γοϑᾶϊηρ κατέστειψας 15 ποῦ ατοοκ. 8.66 Οοτημηθηῦ. 46 ΒΟ πο] Τουτι πὶ 
ἴῃ βόοΡῃ. ὑγαρρ. δυοίογαὐθ ῥ. ἴ--12., [Ὁ 1πη4. κατέστειψας.] 

σγοδῦ οδι86 οὐ βαξοίυ ὕο ΥΟΌΤ 
οἰὔγ, Ραΐ δὴ ΔΥΘΏΡΘΥ ὕο ΤΥ 
Ὁ ΘΠ θΙ 68. ΗΒΕΜ. 

γ. 407. ἐπάξιος -- κατοι- 
κτίσαι) 860 Οοά. Τ᾿. Τ60. 

γ. 458. αὐτός τε, παῖδές 9: 
αἵδ], Νονο οομρᾶγθβ ὕδ9. 92. 
1165. ῬΆΠ. 89. 

Υ. 48 566, 5'.6801.: ἐπεὶ δὲ 
τῆςδε γῆς" ὅτι δὲ σώξειν ὑπι- 
σχνῇ τὴν πόλιν, ὑποϑέσϑαι σοι 
βούλομαι τὰ χρήσιμα. ᾿ἡττικῶς δὲ 
πᾶνυ τῇ συντάξει, καὶ πιϑανὴ λοι- 
πὸν ἡ χάρις τῶν ἐγχωρίων ἀνδρῶν. 
παραινοῦσι γὰρ αὐτὸν καϑαρσίων 
τυχεῖν, ἵνα ἧττόν πως ἐναγὴς 
φαίνοιτο. ΤΠ6 νγογᾶϑ ἐπεὶ --- ἐπεμ- 
βάλλεις λόγῳ β56θῖι ἴο θ6 ΥἹΡΒΥ 
Ἰη ογρυοίθα ὃν Φϑοοῦθ5: 5ϊ1π066 
ἸΠΟΥ̓ΘΟΥ͂ΘΥ γοῦ 5Π 6. ὈΓ ΥΟῸΓ͵ 
γνγοταβ Ὁπῶὺ γοὺ ΜΠ ΡῈ {ΠῸ 
Βδγίουν οὗ ὉΠ15 ΟἾγ. 

Υ. 4601. 5. 6}0].: ὡς φῆς, προ- 
᾿ξένει μοι καὶ πάρεχε τὰ χρήσιμα" 
οὐ γὰρ ὀκνήσαιμι τελεῖν. Οἵ, Οοᾶ, 
Ἡ, 1449. 6φα. τι. δα ΤΎδομη. 728. 

Υ, 4025, ϑοῦ νῦν καϑαρμὸν 

τῶνδε δ.] ῬοΘΕΙΘΑΙΠΥ ΘΧΡΙΘΒΒΙΠρ' 
κάϑαιρε νῦν τάςδε δαέμονας. δο 
ν. ὅ42 84.: ἔϑου φόνον πατρός. 
1189: μῆκος τῶν λόγων ἔϑου. Οε4. 
Η. 184: τήνδ᾽ ἔϑεσϑ᾽ ἐπιστροφήν. 
Απΐ. 160: πολέμων τῶν νῦν ϑέσϑε 
λησμοσύναν. Α].18: σπουδὴν ἔϑου 
τήνδε. ἘΠ. 1584: εὐλάβειαν τῶνδε 
προὐϑέμην. 'ΤΎΔΟΙ. 997: οἵαν ἔϑου 
λώβαν. 1206: μεγάλην μὲν ἐμοὶ 
τούτων ϑέμενοι συγγνωμοδύνην. 
ΤῊΘ Ρῃγα86. ΟΥ̓ΡΊ ἢ αὐθα ἴῃ ΗΌΙΙΘΥ, 
Οα. 1, 116: μνηστήρων τῶν μὲν 
σκέδασιν κατὰ δώματα ϑ'εέη. 

γ. 408. καὶ κατάστεψον πέ- 
δον] Διὰ Ῥθδν οὔξουϊπρ ὅο 
πη 6 ρτοιππμα ΠποΙα Ὀγ π6 Γὰ- 
ΥΪ65. ΤῊΪ5 τ86 οἵ καταστέφειν 
πέδον 1 δνο οχρ] απο ἔΠῪ Οοτη- 
τηϑηΐαῦίο 46. βομο]οστι ἴῃ ΚΟΡΗ. 
ἴγχασο. ϑιιοίον αύθ Ρ. 8 ---12. 
Υ. .466 84ᾳ. 59101.: πρῶτον 

μὲν ἱερᾶς" ἐξ ἀενάου πηγῆς ὕδωρ 
ἄρυσαι, καὶ οὕτω χοὰς ταῖς ϑεαῖς 
ποίησον ἀπὸ ,τῶν κρατήρων, πλή- 
σας αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἀντληϑέντος 
ὕδατος. ὅ'6 6 Κ Ὑ1ΠΠ ρᾶτο ἀπά 
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κρήνης ἐνεγκοῦ δι᾿ ὁσίων χειρῶν ϑιγών. 410 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὅταν δὲ τοῦτο χεῦμ᾽ ἀκήρατον λάβω; 

ΧΟΡΟΣ. 

κρατῆρές εἰσιν. ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνη, 
ὧν κρᾶτ᾽ ἔρεψον καὶ λαβὰς ἀμφιστόμους. 

ΟΥ̓ΔΤΕΟΥΣ: 

4170 ϑαλλοῖσιν. ἢ κρόκαισιν, ἢ ποίῳ τρόπῳ; 

ΧΟΡΟΣ. 

οἰὸς νεαρᾶς νεοπόκῳ μαλλῷ λαβών. 416 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ. 

εἶεν᾽ τὸ δ᾽ ἔνϑεν ποῖ τελευτῆσαί μὲ χρή; 

ΧΟΡΟΣ. 
χοὰς χέασϑαι στάντα πρὸς πρώτην ξω. 

Υ. 411. ΤΊ πιθίτϑ 5ῃθνβ ὑπαὶ νεαρᾶς, {16 γὑϑδάϊηρ' οὐἨ 81] {Π|6 
ΜΗ. 15. ΘοΥγτιρῦ, 

Βύπποῖκ, 1η 4, ἃηα οὔμοὺβ πδνθ 

ὙΠ 6α πδπη 5 11 ύϊ 0 5 ΕἾ ΟἿΩ 
π6 (Πἰν τη ρὴ ἐουαπίαΐη,. ϑιγεῖν 
50, πηγῆς 15 ἴο δ} 1π ἃ ἔοπῃη- 
ὑδῖῆ, Αφβὸδ. βορί. ὁ. ΤῊ, 44: 
ϑιγγάνοντες χερσὶ ταυρείου φόνου. 
Ροῦβ. 202: ἔψαυσα πηγῆς. ΤΙ- 
Ρα11]. 11,1, 14: οὐ τηϑηῖϊθαβ ρΡὰ- 
τἶβ βαπιίξο ἤοπεϊβ ὃ 4 ἃ πη. 
ΟΕ. ΕῸΣ ὅπ ρῬῃγαβο διὰ χειρῶν 
οἵ. Μαΐθη. 8. 896. π. 1. 

Υ. 4607. 5.6}0].: ἀντὶ τοῦ καὶ 
ὅταν ἀρύσωμαι, τί πράξω: 

Υ. 408. κρατῆρες] Νὼὸ ἀουθὶ 
λαΐνοι, ἂἃ5. ἴῃ Η οἵ, Οα, ΧΙΠῚ, 10. 
-- τέχνη, ἃ ΜΟΥΚ οὗ αὐτὸ. 566 
ΘΟ, ὁ ΘΕ. οἡ Τιοπρ'. Ρ.- 862. ΤΟΕΡ. 
ΤῊ ΒομοΙαϑὺ βύονοβ ἔπ αὐ 686 ΟΡΒ 
Ὑγ6 76 {Ππ6 ψοῦΚ οἵ Ἰ) δ οαδ11π5. 

γ.409. λαβὰς ἀμφιστόμου ς] 
Υπδΐ βουΐ οἵ πδηᾶ]θθ. {Π68586. ὑγθ 6, 

. 1β ἀουθίοα Ὅν {πΠ6 ΘΟμο αδί, 8 
Βῃοι ἃ ππαούθύδηα ὈΥ. ΦΗΘΙΟΡῪ 
ΠΟΙ] ὨδΠα]65. ο δῷ 5146 οἵ 
Π6 σαρΡ5, ἰηΐο. ψΠ1Ὸ {πὸ Ππδηβ 
τηῖϊρηῦ θ6 1ηβϑογίθα, ἩΒΕΜ. 

ΒγαποΚ νεογνῆς ἴτοιη Υ ἃ] ]ς, ΘΟ]. ΟΥΠΘΥ̓Β. Πᾶν 6 
υυιτθη νεωροῦς ΟΥ̓ οἷός γξ νεαρᾶς. Ὀἰπάοτγῇ νεαλοῦς. --- ἘῸΥ λαβών 

τοοοϊγοᾶ βαλών ἴτοτη ἃ ἴεν Μϑ 5. 

Υ. 4τ0. κρόκαισι») Ε1115. 18 - 
η 615. Μύῦδβαπ. ποίῳ τρόπῳ, τπιᾶοτ- 
βίαμᾷ ἄλλῳ. ὅο Εἶτ, Ηδο. 1964, 
Ῥουβ. 80 150 {π Τιδ τη ἃ πιὸ ἢ ἃ ΠῚ 
00, ἢ. 6. αἸΟΠ δὴ Θ]1Ὸὸ Π10 -᾿ 
4ο. ὅθ6 αὐ 6 ἢ οὐ Ο͵ο. Αοδᾶ,, 
Ρ. 04. ΒΟΒΑΕΕ. 

γ. 4171. οἱὸς -- μαλλῷ λα- 
βών] ΒΥ ἃ οοιπῖηοι τϑάππάδποῦ 
{π6 νοῦ λαβών 15. φαἀαρᾶ, ὃἃ5 τϑ- 
τη κοα Ὀγ Θ᾽ ΟΥν 116 οη. Οπανῖ. 
Ρ.ὅ91. ΒοῖΙον 861: τόνδ᾽ ἀπάξομαι 
λαβών. Αττϑύορἢι. Ζαιταλ. ἔγαρτη. 
ΧΥ͂Ι: ἀσον δή μου σκολιόν τι λα- 
βὼν ᾿Δλκαίου κἀνακρέοντος. Οὐπι- 
ΡᾶγΘ ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ Ἡοιη. ΤῈ ΧΗ, 451: 
ὡς δ᾽ ὅτε ποιμὴν δεῖα φέρει πό- 
κον ἄρσενος οἰὸς χειρὶ λαβὼν ἑτέρη. 
ΒΟΗΛΔΕΡ. Αἀᾷ Ματει. 8. δδ7. π. 3. 
8. 682, 6. 
ἘΣ τὴ δ᾽ ἔνϑεν) ῆΠδι 

15 Ἰοῦ, ΟΥἹ νι β δύ 15 παχύ ἴο 6 
ἄοπϑ. 80 ταἀντεῦϑεν ῬΉΠ, 817. 
ΕῸΥ ποῖ οἵ. 2]. 

Υ. 418. 6 Πο].: πρὸς πρώτην 



ἀμ πλυϑμιν οὐ ρος  . 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚοΛλΛώνῳῷ,,. ἢ 

ΘΕΈΒΡΙΥΓΟΥΣ,. 

ἢ τοῖρδε κρωσσοῖς οἷς λέγεις, χέω τάδε: 

ΧΟΡΟΣ, 

47 τρισσάς γε πηγας᾿ τὸν τελευταῖον δ᾽ ὅλον. 

᾿ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
τοῦ τόνδε πλήσας ϑῶ; δίδασκε καὶ τόδε. 480 

ΧΟΡΌΣ, 

ὕδατος: μελίσσης "μηδὲ 

ἕω" πρὸς τὴν ἀνατολήν. καὶ γὰρ 
δὴ καὶ τὰς ἐχϑύσεις πρὸς ἥλιον 
ἑποιοῦντο. καϑάπερ καὶ ἐν Ηλέκτρᾳ 
(424). τοιαῦτά του παρόντος, 
νίχ᾽ ἡλέῳ δείκνυσι τοὔναρ, 
ΜΗ͂Ν ἐξηγουμένου" καὶ οἵ 
τοὺς καϑαρμοὺς δὲ ἐπιτελοῦντες 
πρὸς τὴν ἕω ἵστανται. Κρατῖνος 
ἐν Χείρωνι" ἄγε δὴ πρὸς ἕω 
πρῶτον ἁπάντων ἵστω, καὶ 
λάμβανε χερσὶν σχῖνον μεγ α- 
λὴν. ΜαΒρΥαΥ  ΘοΙηρᾶ 65 ΟΥϊά. 
Ἐδδύ. ΤΕΥ, ττῦ: πδθο πὰ οοηνδῦ- 
5τ|5 δα οὔτ ἄϊο θυ. ὅθηῃθο. 
Οδα. 888. ἐδϑαγιδ ἀϊοι ΠΥ ῬΥΪΠΟ 5 
δα οὐὔαϑ ροϑίϊαϑ. γ4]. ΕἼ866, 
1Π|, 487: ῬΒΟΘΡΙ βανρθηύδ δα 
ΟΥ̓ΌΘη, ἴοΥγ6 δῆτ 5. ΟἸΘθιη. 
ΑἸοχ. Ρ. 8506, 7. 1). Ἡφοίηβ. Οὐϑραμπᾶ. 
51], ἡ. 410. εα, Ῥ]αηίίη. Οομρεο 
ΠΊΡΒ. ὁ Τδοῖδ, πἰϑι. 1Π|, 24. 

Υ. 414. ἦ τοῖςδε--- χέω τά- 
δε] Ηδ 5805: Β584111 ροῖὰν οὐέ 
ἔγοιη 686 ὁπρ5 ΜΠΙΟΉ γοτῖ 
τηϑηὐύτϊοη, ὑπ νγαύθυ ΒΊΟΝ γοὰ 
ΡῬοάθ 6 ἄνδνϑ 

Υ.. 4τῦ. τρισσάς γε πηγάς] 
50. ΡοΟῸΣ ἔουθῃ ἱ. 6.; δὃ5 ΒΥ πο Κ 
ΥΙΘΉΟΥ οσχρ]δῖηβ: τ᾿ Κ ΦΠΥ66 
11 αὐύϊοηϑ, ἴῃ Οοιδϑη: ππηᾶ 
ΖΎΘΥ ἄγοι Ο ὕ556, ΟΥἨ ὉΠἅ ΖΥΥ ΔΤ 
10 ἄγ οὶ αὶ 556 πη. 51. ΑΊ. 78. ΒΟΙΟνν 
Υ5. 196. ὅ8ὅ. ΕῸΣ {Π6 τι86 οὗ {Π6 
ποτὰ πηγή οἵ. ἘΠΘοΐν, 890. Βαϊ 
ἔγοτη ὕπ6 ΠπΠ 6. ἔπγθθ θοΐηρ' 858- 
ΟΥ̓Θα, ὁη ΒΙΟΙ {πὸ ὀουημηθη ευῦοῦ 8 
ΘοΙράτο Η οπι, Οα, ΧΙ, 26. Α 656 Π. 

προςφέρειν μέϑυ. 

Αρϑι, 1886: τρέτην ἐπενδίδωμι. 
ΟΡΆ. Δπύ. 481: χοαῖσι τριᾳπόν- 
δοισι. ὃ. Θ᾽ γὺὰ 6 πη Καὶ ου ΟΠ οθρῃ. 048, 
ΟΌΡ το ΗοΥ, ΒΡ δέ. 1,1; 87. 
7. Η. γ)͵ο585 οὐ ῖτγρ. Ε00]. ΥΠΠ], 18., 
ἃ. Ὑ}61}] ἃ5. ἔγοτη {Ππ6 γουβ τὸν τε. 
λευταῖον δ᾽ ὅλον, Τύίεαϊκο ὅπ γίονν 
ὙΠ1Ὸ0} ΒΒ οῦ 6 ΔΙοηΘ πὲ δαορίρα: 
νἱζ, ὑπῶῦ Οοδαϊρτιβ νγὰ8 ἴο ρου" οὐ 
{π6 οοπύθηνβ οὗ γΘ6 οαρ8, ὕνο οἵ 
ὙΠΟ 6 76 ἴο 6 ΠΙ]6α τι Ραγ6 
νγεΐον, ὅπ {πιγὰ τι δου πᾷ 
ΠΟΙΟΥ͂ πιϊχρᾶ, {π6 016 οὗ ψ Ἔ16]" 
{ῃ6 ΟΠοῦιβ οὐάθυβ ἴο θ6 ροπιοάᾶ 
οὖ, 

Υ. 4106. τοῦ τόνδε πλήσὰς 
δὼ] ΜΜιΓ πμδὺ 5884}11 1 11] 
0815 διά β5οὺ 10 ἀον η} 501]. θ6- 
ἤογθ 1 ροῦὺγ 1ἴὖ ἔογίῃ. Βευΐ Οραϊραβ 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ. ὑποῶῦ, θθοδῖθ6. ὍΠ6 016 
οοπύθηΐβ οὐ ὉΠ15 ΟΡ 66 ἴο ΡῸ 
Ρουγρα ουὖ, {Π15 110 δύο τὰ αΤ- 
Γουθηῦ ἔγοτη ὑΠπ|6 ἔρυτο υ; δα ΠΘΠ 66 
6 5185 ψῃδῦ 15 ἴο θ6 ροπγοϑᾶ ουΐ 
ἔγοτῃ {118 1Ἰᾳϑὺ ὁὰρ. ἩΈΗΜ, 

Υ. 411. 680 ].: ὕδατος, με- 
λέσσης" ὕδατος ΜΔ) μέλιτος. ἀπὸ 
γὰρ τοῦ ποιοῦντος τὸ ποιούμενον. 
βούλεται δὲ λέγειν τὸ μελίχρατον. 
λείπει ὁ καί. Οἱ ἴπ6 οπιϊβϑίοῃ οὗ 
{π6 ὁοΟΡρα]ω 566 Απηΐ. 1069 54ᾳ. ΕοΥ 
ὑπ6τι86 οὔ Π6 ποτ μέλισσα Μ τι 5 ΟῪ. 
οη ΤΎΔΟΝ. Τ09., ΤΟ. οἡ ῬΒγγη. 
ΡῬ. 187. δᾶ ἘΓδέτι. ἱπ ὙΟΙΗΙ ΑΠ8]. 
ΟΕ Ψ Ὁ. Θὲ βῆ δι 

014. 5. 680].: μηδὲ προςφέ- 
θεν μέϑυ" ἄοινοι γὰρ αἵ ϑεαί. 
ὅθ συ. 100, 
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ΟἸΔΊΠΟΥΣ 

ὅταν δὲ τούτων γῆ μελάμφυλλος τύχῃ; 

ΧΟΦΌΟΣ. 

τρὶς ἐννέ᾽ αὐτῇ κλῶνας ἐξ ἀμφοῖν χεροῖν 
480 τιϑεὶς ἐλαίας τάς δ᾽ ἐπεύχεσϑαι λιτάς. 

ΘΟΥΔΙΤΘΦΣ,: 

τούτων ἀκοῦσαι βούλομαι. μέγιστα γάρ. 485 

ΧΟΡΟΣ. 
[2 » 3 , ᾿Ὶ 3 -»" 

ὡς σφας καλοῦμεν Εύυμενέδας, ἐξ εὐμενῶν 
’ , ): ἽΝ Χ 

στέρνων δέχεσθαι τὸν ἱκέτην σωτήριον 

αἰτοῦ σύ τ᾿ αὐτός. κεἴ τις ἄλλος ἀντὶ σοῦ. 
» - Α ΄ ΄ 

4898 ἄπυστα φωνῶν. μηδὲ μηκυνῶν βοὴν. 

Υ. 418. γῆ μελάμφυλλος] Α 
ΡΙ86ὸ06 οὐ δοιυτρᾶ Υ ἄδθῃβ8 
ὑγθ868, 1. 6. ἃ ψοοῦ, 680]. οῃ 
ῬΡιπα; ῬγΓ. 1 27, ΒΟΘΟΚΙ, 424:0- 
τνας ἐν μελαμφύλλοις κορυ- 
φαῖς" μελάμφυλλος πολύδενδρος. 
ἡ γὰρ τῶν δένδρων πυκνότης βα- 
ϑεῖαν ἐργάξεται τὴν ὕλην. ὃο ὅ8- 
Τη085 15 ΟΔ]]ο4 μελάμφυλλος ἴπ Η ὁ - 
ΒΥ 6}. Τὶ Πι ν. ὅθ2, συ μῖο]ι 185 Β0}]- 
οα ὑλήεσσα ἜὌΥ Ηοτῃ. 1|. ΧΠῚ, 12. 
ΕΠΙῚ 5] ΟΥ̓ 8648 μελάμφυλλά τ᾽ ὄρη 
δαάσκια π᾿ Αὐϊβδίύορῃ. ΤΊ θη. 1006. 
)0ΕΡ}. 

Υ. 419 5ᾳ. τρὶς ἐννέ᾽ αὐτῇ 
οὔθ] ἘῸΥ πο ]ο08] ἀδίϊνο αὐτῇ 
560 ν. 809., ἔον ὅπ ρΏγαβθ ἐξ ἀμ- 
φοῖν χεροῖν ῬῃΙοοῖ. 91. Ηδτ- 
τῇ ἢ ἢ ΥἹΡ ΤΥ ΧΡ] ΘΙ η5: Π6 ΟΥ̓ΔΘΥΒ 
{π6 ῬΙδοθ, ἴῃ σψῃῖο ἢ ὑπ6 ΠΡ αὕϊοη 
15 οἴυθα, ἴο θ6 οονϑυθα νυ οΟἹἱν 6 
ῬΓΘΉΟΠΘΒ. 50 δ Δηροα [Πδὺ ΒΟΙῚΘ 
ΘΥΘ ῬΙϑοοα οἡ ὅπ6 τἱρῃῦ, βοὴ 6 0 
π6 Ἰοῖξ πδηᾶ, 

Υ. 482 54αᾳ. ὥς σφας -- ἀντὶ 
σοῦ] 1. 6. ΌΥ πδῦ ΒΓ δΙ16 
οἵ Βροῃονοϊθηῦ, ἀπάθυ 1 ΘΟ ἢ 
6 ἴηγοῖκο ὉΠ 6 (ἔοΥ που ἀγθοᾶ- 
οα ἴο 0811 ὕπθηὶ ὈΥ ὑπθῖν ῬΥΌΡΘΥ͂ 
πϑηθ Ἐρινύων ν. 129.), ἄο ὑποα, 
ΟΥ ΔΏΥΟΠΘ 6186 ἴῃ ΠΥ βἰδϑᾶ, 
1ΠῊΡΙΟΥΘ ὉΠ τι ἢ δθπονο- 
1οηὺ αἰβροβιίίοη ἴο ΥΘΟΘΙΥ͂Θ 
διηάδ Βιοδοιν [πΠ86 ἃ 5ΒρΡ- 

ΡΙαπί. Τῇ πογᾶβ ἐξ εὐμενῶν 
στέρνων δΥ6 γὺ ὈΥ {Π6 βδτηθ ὁ0ῃ- 
βίσιιούϊΐου. δἃ5 ἐξ ἀμφοῖν χεροῖν ἃ 
{0016 Ῥοέοτοθ. 

Υ. 488. σωτήριον] Η οΥπ ἃ πΠΠ 
ὩούϊοΘ5 ὅΠ6 ῬΆΒΒΙΥΘ τι86 οἵ [Ππθ ποῦ 
Σὶν Ἡ 6116} δηα οὔπθυβ ΘΟΠ ΥΔΤῪ 
ἴο π ορίπΐοη οὗ Β οιϑῖσ, Ηϑῖ- 
ΤΠ δ ἢ ἢ ααοίοϑ ΑΘ508. Αρ. 658: 
σωτηρίων δὲ πραγμάτων εὐάγγελον 
ἥκοντα. δηᾶ ΟΠοΘρΙι. 384: δαχρυ- 
τὸς ἐλπὶς σπέρματος σωτηρίου. 

Υ. 484. σύ τ᾽ αὐτός, κεῖ τις] 
50 400 54. καὶ Κρέοντα ---, κεἴ τις 
ἄλλος. 

Τν14. ἄλλος ἀντὶ σοῦ] ͵Αα- 
οὗν ἴῃ ἢν βίοϑαᾶ, ἔον ἄλλος 
σοῦ 15 δι οὕ ΘΥ {π8π᾿ γοῖι, ῬΠῚ5 
15. Θυἀθπὺ ἔγομι ΕἸ, ὅ88: εἰ γὰρ 
κτενοῦμεν ἄλλον ἀντ᾽ ἄλλου, ἀηᾶ 
ΒΙΠΉ1ΠΔ ΡΘΒΒΘΡΘΒ,. ἘχΧΘΙΏΡΙ65 ΔΥΘ 
απούοα ὃν ΡΙΙΌΡΚ Ἐν. ΗΘΙ. δὅ74. 
δια Μεούθμ, 8. 866. πού. 1. 8.66 
8150 Απί. 182, 
γ. 480. δ 9801.: ἄπυστα φω- 

νῶν" ἀνήκουστα. ἀντὶ τοῦ ἠρέμα. 
566 ν8. 180 5αᾳ. Τ:6 βδῖὴ8 ἰηγαπο- 
ΤΙΟῊ. 18 ΤΏΟΥΘ ΒΙΥΟΠΡΊΥ ΘΧρ 556 ἴῃ 
{π|6 νγοτᾶβ μηδὲ μηκύνων βοήν (566 
οι γν. 398.), 1. ἢ Β τ πα ἢ ΟΚΚ ΤΙΡΒΕΙΥ 
ΤΟ ουβ: πο ο] δ νοῦθο. 2) 06- 
ἀθυ]θῖπ ΘΟΙΉΡΔΥΘΒ [106 ἨΗομχηοτῖο : 
μακρὸν ἄσεν. 



ὥ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝῶΩι,, δὲ 

ἔπειτ᾽ ἀφέρπειν ἄστροφος. καὶ ταῦτά σοι 490 
δράσαντι ϑαρσῶν ἂν παρασταίην ἐγώ. 
ἄλλως δὲ δειμαίνοιμ᾽ ἄν, ὦ ξέν᾽, ἀμφὶ σοί. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ: 
35 «; Ἷ -» ΄ ’ 

ὦ παῖδε, κλύετον τῶνδε προοχώρων ξένων; 
ἈΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

490 ἠκούσαμέν τε. χὦῶ τι δεῖ πρόςτασσε δρᾶν. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἐμοὶ μὲν οὐχ ὁδωτά. λείπομαι γὰρ ἐν 4θῦ 
τῷ μὴ δύνασϑαι μηδ᾽ ὁρᾶν, δυοῖν κακοῖν. 
σφῶν δ᾽ ἁτέρα μολοῦσα πραξάτω τάδε. 
ἀρκεῖν γὰῤ οἶμαι κἀντὶ μυρίων μίαν 

᾿ ) , Ἢ ᾽»ὕ ῴῥῴ»" 
ψυχὴν ταὃ ἐχτίνουσαν. ἣν ξδύνους παρῇ. 

ἀλλ᾽ ἐν τάχει τι πράσσετον᾽ μόνον δέ μὲ 500 
ν ᾿ὕ 3 

μὴ λείπετ᾽. 
2 ς μ᾿ ’ ἐᾷ. ’ 

οὐ γὰρ ἂν σϑένοι τοῦμον δέμας 
ἔρημον ἕρπειν, οὐδ᾽ ὑφηγητοῦ δίχα. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἐγὼ τελοῦσα᾽ τὸν τόπον δ᾽ ἵνα 

[Υ. 492. τῷ μήτε σωκεῖν Ὀ1πά,} 
Υ. 498. οὐδ᾽ ὑφηγητοῦ δέχα 5 ἴγτοτα π6 σομῃ]θοΐαγο οὗ οὔμουβ. 

ΜΒ. οὐδ᾽ ὑφηγητοῦ δ᾽ ἄνευ, νῖϊῃ τπ6 οχοθρίϊοι οὗ ἔπγθθ, τ μοι πᾶν 
οὐδ᾽ ὑφηγητοῦ γ᾽ ἄνευ, Μ Ποῖ ΥΘΥῪ το ϑαϊηρ' 15 ἔοτιηα ἴῃ εαἃ; Ταῖο "πὶ. 
Ὁ η μὰβ θΘθῃ τοοοῖγοα ὈγῚ Βήθμοκ. Ἡθυμδηπ ἴῃ 6ἅ. 860. νγοῦύθ 
ὧδ᾽ ὑφηγητοῦ γ᾽ ἄνευ. 

Υ.480. ἔπειτ᾽ ἀφ. ἄστροφος] 
ὅθον. 129.: ΜΌΒΡΥΔΥ 6 ΘΟΙΏΡΘΥΘΒ 
Αθβοῃ. ΟἸοθρῃ. 97. ψῇθθ 568 
ίΔΩΙΟΥ, διά Ὑηρ. ὙΠΙ, 102: 
ἴον ΟΙΠ6Υ65- γϑηβαπθῦο οδραΐύ 
866; Ω6 ΥΘΒΡΟΧΕΥΙΒ. ΗΘΙ]ΘΥ 
δα 5 ΟΥρΡἢ. ἀθ Τρ. 780 544. δηα 
Ον!α. Ε'αϑύ. 1, 148, 

Υ. 487 54. Β.΄6801.: Τρδδαντι, 
ὡς καϑαρϑέντι. ἄλλως δέ; 
καϑαρϑέντι. 
,Ν. 491. ὁδωτα] Αὐἰδῖο ἔον ὁδω- 

τόν. ὅ66 ἴπ6 56Π0]. ν. 888 (880). 
δηΠα ποῖρ οὐ Ῥμι])οοῦ. 488. λ εέπο- 
μαι -- ὁρᾶν, ἴοΥ] δὰ ἀπ 8016, 
ΒΙη 061 διὰ 1 ΕΣ τὴ ἢ 5 θηρ ἢ 
δα 114, 85 Μαύ ἢ. τη ουργοίβ, 
Β παν, ΗΙρρ. 828., θυ μ6 8150 
ἰγϑδαύβ οἵ λείπομαι. 

Υ. 494 54. ἀρκεῖν γὰρ οἷο. 
ΕΙΡΗΌΠΥ ΒιαποΚ: ἔογ 1 ὑπίηκ 

᾽’ 

ὑμδὺ ονυθὴ ὁΠ6 Β1: 016 8010], 11 
τ Ὁ} θομονοϊθηῦ, οϑὴ ἃ5 γΧΧ6}] 
οχρίδῦθ μ686. ΟΥ̓ΙΠ6Β, ἃ8. ἃ 
ἐπουβϑδπᾶ. ΕἾ ἀρκεῖν ]οϊποα 10 ἢ 
ὃ. ῬαΥ ΟΙΡ]6 οἵ. Μὰ ὑ0}.. 8. 297. 

Υ. 496. ἐν τάχει τι] ἴῃ 6εοῖ- 
τηδ οὐ 8 ΒΟΠΠ611, ΠοΘάοτ᾽- 
16 ἴῃ δοιηραῦοι Α͵.864: σὺν τάχει 
τινί, ΈΘΥΘ 8566. πῃοΐθ. 

Υ. 497 5ᾳ. 5.980].: οὐδ᾽ ὑφη- 
γητοῦ γ᾽ ἄνευ" ἄνευ «ειραγω- 
γοῦ. πὸ κοινοῦ δὲ τὸ ἕρπειν᾽ 
οὐκ ἰσχύω βαδίξειν. Ἠὸδ 5805 {πα 
μ6 15. θοΐῃ 80 ψχϑϑῖκ ἴῃ Ροᾶγ, ὑπδΐ 
ἢ6 οδϑηηοῦ νγὰϊκ υιπουὺ ΘϑΏΪ]ηρ' 
ὍΡΟΙ βοὴ 6. ΘΟΙρΡΘΏΙΟΙ, δηα {Π81 
[8 ὈΠΠάπΠ685 Ργουθηΐβ ὕΠπ6 ροβϑβί- 
ΗΠ οὗ Π15 δυυῖνίηρ' αὖ 15 ἀθδισϑα 
ἀθβύϊηδίϊοι τυ ποσὺ ἃ ρτμ46, 

Υ. 499 54. 56}0].: τὸν τόπον 
δ᾽ ἵζἵνα᾿ ἔνϑα τὸ ὕδωρ ἐστίν, 



{ὃ ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ὅ00 χρῆσταί μ᾽ ἐφευρεῖν. τοῦτο βούλομαι μαϑεῖν. 

: 5ῷ ΡΟΣ. 

τοὐκεῖϑεν ἄλσους. ὦ ξένη. τοῦδ᾽. ἣν δέ του 06 

σπάνιν τιν᾽ ἴσχῃς. ἔστ᾽ ἔποικος. ὃς φράσει. 

ΙΣΜΉΝΗ. 

χωροῖμ᾽ ἂν εἰς τόδ᾽ " ᾿Αντιγόνη. σὺ δ᾽ ἐνθάδε 
φύλασσε πατέρα τόνδε. τοῖς τεκοῦσι γὰρ 

οθῦ 
2 ς᾽ ᾽ . “" 4 4 ᾽ οὐδ᾽ εἰ πονεῖ τις δεῖ πόνου μνήμην ἔχειν. 

(στροφ ὴ α΄.) 

ΧΟΡΟΣ 
’ » 

δεινὸν μὲν τὸ πάλαι κείμενον ἤ- . 810 

δη κακόν, ὦ ξεῖν᾽, ἐπεγείρειν᾽ 
ὅμως δ᾽ ἔραμαι πυϑέσϑαι. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

τί τοῦτο: 

Νν. δ00. 1 τοδᾶ χρῆσταί νὰ Ἡ οση. ΜΒΕ, [ἀπᾶ Ὁ 1 ἃ. χρῆ σταί. 
Υ. δ06---ὅ07. 

ἡδέως ἂν εἰδείην. Η οὐ τὰ ἃ π ἢ 
ΥἹΡΉΏΤΥ ΟΌΒΘΥΥ ΘΒ: ὑπεῦ ᾿ΒΙΊΘη6 νγ88 
Ἰρῃονϑηῦ ποῦ ΟὨΪῪ γ ΠΟ 6 ὕποβο [ΠΥ 16 6 
Ὠΐηθ ῬοΟΠΡ5. νοῦ ἴο 6 βοπρῦ, 
Βαὺ ΠΠΚουγῖδθ ἴῃ νυμαῦ ραν οἵ {Π6 
τγοοα {πὸ 016 Ρ]δὸθ νγὲ8 δι ααίοα, 
ὙὙΠΟΥΘ ὕπθ ΟΌΡΒ οὔο. ὑοῦ. 516 
ὑπουθέουθ 45 Κ85 σγβοῦθ ὕΠ6 Ρ͵δοθ 15 
ἴο 6 ἔοππᾷᾶ. 

ν, οὕ. ΉΟΤ χρἤσται ἐξ 
ἐφευρεῖν" χρείη ἔσται, κατὰ συν- 
ἀδηά, χρῆσται, ἀντὶ τοῦ χρείη 
ἔσται. ἜΣ δὲ ταὐτὸν τὸ δεή- 
σει" καὶ ἐν Τριπτολέμῳ. χρῆἤσται 
δέ σ᾽ ἐνθένδ᾽ αὖτις. ΟἿ Ἐν, Α. 
ὙΟΙΓ 1 ΑΔΕ], 10. ΜΟῚ. ῬΕΤΕ 
Ρ. 4500. ἀπὰ Πο᾽βῖρ ἴῃ γηὐαρηη. 
ΟΥ̓Ο, Ρ.- 82, Ὁπῖη]|ς ὑπῶὺ {Π|ὸ ΟΓαβ18 
χρῆ ἴσται ἴθ Τοτπιθα ὈΥ ὑπ6 6οη- 
τεϑούϊοι. οὗ χρεέα ἰπΐο χρῆ. 1 ὑπ|η1 
{πδ΄ χρῆσται 15. π6 αΐαγο, δαπῖ- 
γα]θηΐ ἴο δεήσει, οοηίτϑοίοα ἔγοτη 
χρήσεται, δ5 γ)͵1ἷα πᾶ ἔσται. ἨΈΕΜ. 

Υ, ὅ01 5ᾳ. ὅ.910].: τοὐκεῖϑεν 
ἄλσους" τὸ ἐκεῖϑεν͵ τοῦ ἄλσους 
τούτου" ἐὰν δέ τι τούτων ἀγνοῆς, 
παρά τινος τῶν ἐπιχωρίων τοῦτο 
μαϑήσῃ. σπάνιν γάρ φησιν ἀντὶ 

Ομο γϑῦϑο ἴῃ 1 πη, 

τοῦ εἴ τι τῆς εἰδήσεως ἁ ἀγνοεῖς περὶ 
τὸν τόπον. ΕῸΥ ὑπὸ ρ΄ γνδ86 τὸ ἐκεῖ- 
ἅὅεν 8566. Μεΐύθῃ. 8. 288., ἴον {6 
σΘοηλῦγο ἀορθμαϊηρ' Οἢ ἐχεῖ Γ)εν 114, 
8. 824, 8. ἴῃ Οδν Ἰηδἢ γγ6 5Ποι]α 
τοπᾶον τοὐχεῖϑεν ἄλσους τοῦδε ἴπ 
ἀϊοβοιι Ἠδίπο ἀονγύ. 
Ἄδθ 8. Δντιγόνη, σὺ δ᾽ ΝΣ 

ΑἹ]. 1409: παῖ, σὺ δέ. ΕἸ. 180. 
παντλάμων Νιόβα, σὲ δ᾽ ΠΑ 
νέμω ϑεόν. 
Υ.ὅ0454. 5.610].: τοῖς τεκοῦ- 

σι γάρ' ὅταν τις ὑπὲρ γονέων 
πονῇ, μὴ ἡγείσϑω πόνον εἶναι τὸν 
κάματον. ΒῸΣ ὅπ ἀδύνο οἵ. 1018: 
ὧτινι τὸν πολὺν --- πόνον ἔμπεδον 
εἴχομεν. Α].1366. 1867. 1880. 1415. 
Υ. δ06 544. Κὅ΄68Π01.: δεινὸν 

μὲν τὸ πάλαι" τῆς Ἰσμήνης ἀπο- 
στάσης, ὃ χορὸς ἐρωτᾷ τὸν Οἰδί- 
ποδα, καί φησι τὸ ἐπεγείρειν μὲν 
καὶ ἀνακινεῖν τὰ πάλαι συμβάντα 
δυρχερές᾽ ὅμως δὲ μαϑεῖν ἐπιϑυ- 
μῶ τὴν αἰτίαν τῆς πηρώσεως" καὶ 
ἔστι παϑητικά. Καλλίμαχος" τί 
δάκρυον εὗδον ἐγείρεις: 

Υ. ὅθ09. τέ τοῦτο;] ὅ6. δ᾽ βού- 
λει πυϑέσϑαι. 



ἀλγηδόνος. ᾧ ξυνέστας. 

μὴ πρὸς ξενίας ἀνοίξῃς 

» 

ὦ μοι. 

“ δ 4 στέρξον. ἵχετευω. 

φεῦ. φεῦ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩΙ,. 19 

ΧΘΡΟΣ 

τᾶς δειλαίας ἀπόρου φανείσας 

ΟἸἿΑΤΙΓΟΘΈΣ,: 

.Ὁ1ὅ 

τᾶς σᾶς. πέπον. ἔργ᾽ ἀναιδῆ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸ τοι πολὺ καὶ μηδαμὰ λῆγον 
χρήξω. ξέν᾽, ὀρϑὸν ἄκουσμ᾽ ἀκοῦσαι. 

ΟΥΔΥΙΟΤΣ 

ΧΟΡΟΣ. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

πείϑου᾽ κἀγὼ γὰρ ὅσον σὺ προορχρήξεις. 20 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 
ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ. 

520 
" 7 4 5 , ΕΣ 

ἥνεγκον χακότατ.. ὦ ξένοι. ἡ- 

Υ. ὅ19. “τᾶς σᾶς, πέπον, ἔργ᾽ ἀναιδῆ. ΤΠΐΒ 15 ΒΟΥ Θ᾽ 5 601]. 
ΜΒ. τᾶς σᾶς. πέπον ϑ'᾽ ἔργ᾽ ἀναιδῆ. Ἡ  ττὴ ἃ πῃ τᾶς σᾶς, ἃ πέπονϑ', 
ἀναιδῆ ἴτοιι ΒΕ 61 5105. 601]. 

Υ. ὅ720 -- 521. 

Υ. ὅ10 5ᾳ. τᾶς -- ξυνέστα 
ΤῊΘ οϑηϊῖνο ἀθροηᾶβ προι πυϑέ- 
σϑαι. ΟΥ. Μεδίύυη. 8. 849. ποίας 2. 
ἄπορος ἀλγηδὼν 15. ΠΘΟΥΥ {Π6 58 1η6 
88 ἀμήχανον, ἄλγος ἘΠ. 140., ἴο 
ὙΠΟ ἢ νόσος ἀμήχανος ἴῃ Απΐ. 868. 
15 Β51π|118.1', τῇ ΘΠ 1 ᾽ ἀπ ἴῃ Θπι τ ἃ Ὁ 16, 
ἈΠΒΡ ΘΔ ΚΑΡΤΟ Ρδῖπ. ΟὐρΡδΥΘ 
ἄπορα πάϑη ἴῃ ῬΏΙ]. 864. --- ΟἿ 
{πὸ ρίγαβο ἀπόρου φανείσας 1 ΠδγΘ 
ἰγϑαίοᾷ αὖ ῬμιΠοοί. 744. ᾧ ξυνέστας 
ἴθ τιδοῦ ἴῃ {Ππ6 β8186 5688. ἃ 8 
ξυνεῖναι ἄλγει 15 πιϑ6ᾷ, ἴον τ ΠΙΘΝ 
566 ῬῃΙοοί, 266. 

Υ. δ12 54. Β9801.: μὴ πρὸς 
ἐνίας" μὴ πρὸς τῆς σῆς ξενίας 

ἀναπτύξης μου τὰ ἀναιδῆ ἔργα. 

Ομο σγοῦβο τὴ Πιπηᾶ. 

Υ. ὅ14 5ᾳ. τό τοι -- ἀκοῦ- 
σαι) 1 ἀοδῖγτο το Ποδὺ δοῦ- 
ΥΘΟΥΙΥ πὶ5 δοοοπηΐ Μ ΒΙΘὮ 185 
βρυϑδᾷ αν, δηα ορα868 ποῦ 
ΒΡτοδαϊηρ,. ἘῸΡ πολὺ 566 γ.801. 
Υ. ὅ11. 56 01.: στέρξον, ἵκε- 

τεύω" στέρξον ἃ λέγω" καὶ μὴ 
ἀποστραφῆς τὴν αἰτίαν εἰπεῖν, ὃ 
ἔστι, πρόςδεξαί με. ΟἿ. ῬΗΙσοί. 
ὅ88. ΤΎδοἢ. 992. ΒΙΡΏΟΠΥ Π οι δῖοι: 
ΘΥ̓ΡΙΘΡ ἀΐοθῃ ἀδύϑἕῃ. 

Υ͂. ὅ19. κἀγὼ γα 6] 561], πεί- 
ὅομαι. 

Υ. δὅ20. ἤνεγκον κακότατ᾽ 
Ποοράονυϊθίη Ὑἱρθῦνγ ἱπίθυρυθίβ 
κακότητα φέρειν ἴο ΡῈ π6 81- 
ΠΟΥ δῇ ΘΥ115 ΟΥ σΔ] Δ πη 0168, 



20 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

νεγκον. ἑκὼν μέν, ϑεὸς ἴστω, 
τούτων δ᾽ αὐθαίρετον οὐδέν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐς τί; 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

κακᾷ μ᾽ εὐνᾷ πόλις οὐδὲν ἴδριν 525 
“520 γάμων ἐνέδησεν ἄτα. 

ΧΟΡΟΣ. 

5 ς 3 

ἡ ματρόϑεν., ὡς ἀκούω. 
δυςώνυμα λέχτρ᾽ ἐπλήσω; 

Υ. ὕ231. 1 πᾶν υυϊζίθη ἑκὼν ἢ Βούπο. ΜΒ55. ἄκων. ΤῊΘ τοϑὲ 
1 πᾶν Ἰοῖῦ, ὑπουρ ὑπὸ β56η886 δῃηᾷ {16 τηϑίγθ οὗ ὑπ Δι ΒΡ 6 ροϊηΐ 
ἴ0 8 ΘΙΤΟΥ. 

Υ. δὅ24. κακᾷ μ᾽ εὐνᾷ νἃβ ἢγδὺ γοβίοσθα ὈγῪ ΕἸΙΏΒΙΘΥ ἔτοπι 
1». ͵υ]ρ. κακᾷ μὲν εὐνᾷ, ΜΘ 6 Βήάηοκ, Ἠοθυμδηη δηᾶ οὔπουβ 
πᾶν πιϑᾶθ κακᾷ μ᾽ ἐν εὐνᾷ. 

1|ὲ6 αούδὴ ΤΠ 611] πυϊξύρθῃ, 
οοιηρδτῖηρ οι. 11, ΧΙ], 882: τοῦ 
γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴσαν κακότητα 
φέροντες. δ 4 Ελπ 6. 8}. 5ΙΟΡ. ΡΊον. 
ΧΕΥ͂Χ, Ῥ.,. 8584: πρὸς σοφίᾳ μὲν 
ἔχειν τόλμαν μάλα σύμφορόν͵ ἐστι, 
χωρὶς δὲ βλαβερὴ καὶ κακότητα 
φέρει. Οἷον. 989 54. οὗἨ {π|5 ΡὈ]δν: 
ἂς ἤνεγκον ἄκων. 

Υ. 621 8ᾳ. ἑκὼν μὲν --- οὐ- 
δέν] ΑἸ ΒουρΡ ὑπθ86 ψουβ δγ6 
φυτά θηῦν οουταρί; 10 15. ΘΑΒΥ ἴο 
Ῥουοθῖγο ὑμπαῦ ὑπ 5θη86 Βῃου)α Β6: 
Ι μπᾶ Ῥθθη μο δαῦμοσ οὗ 
ΘΥΙ15 ποῦ ΒΥ ΘΟΙΠΡΈΪ] 510 1Π- 
ἀθοα, θαὺ γοῦ ἀμν1]11 Ρ]Υ. 
δια πηνιῦύνθνηριΙγ. δ νγὰβ ποῦ 
ΘΟΙΡ6]]1οα ἴο 5]ὰγ μαἰὰβ οὐ νγϑᾶ 
Φοοεαδβία, Ῥαῦ γοῦ π αΙά ποὺ ν|]}- 
ἸΙΠΡῚΥ 518. Τιοΐπ5., δίηοθ ᾿6 νγὰἃϑ 
Ῥγογοκοα Ὀν ἰπηι; δηα Ψοοδβίδ, 
ὙΠΟ μ6 Κηθνν ποὺ ἴο θ6 ΠΙΒ τηο- 
ΠΟΥ, νγ88 σίγθη ὕἤο ΠΙμὴ [ἢ ΠΥ ἂρ 
Ὀν ὑπὸ ΤΏΘΡδη ῬΘΟρΡΙΘ, ᾿ Ὀβίῃρ' 
τἸοῃονϑηῦ οὔ πὸ Θομπποχίοι ἴῃ θυ 
86. : 

γ. ὅ238. ἀλλ᾽ ἐς τέ!) Βαΐ πνμεΐ 
ἰ5 ἴὴςᾳ αν οὗ νϑδῦὺ γοῦὺ 816 
ΒδΥΪηρ 1, 6. ΠΟῪ οδϑη γοῖι 88 

ὑπαῦ γοὰ ππν 1] ΡῚγ οοτῃμἰ θα 
Ππο86 ΟΥἸηθ5) ΕΧΔΙΏΡΙ65 οὗ {Π6 
ΡῬΙΘροβίθίοη εἰς ὑπ πϑθα ἃγα οἴν θη 
Ὀν Μαίύί:ῃ. 8. ὅϊ8., θυῦ πο [Ιδ5 
ὙΓΟΠΡῚΥ τηξοσργοίθα. [86 Ρᾶβδᾶρο: 
απουβαὰθ ΡΥΟΡΥΘΒΒῸΒ Θ᾽ 

Υ. ὅϑ4 5ᾳᾷβ. κακᾷ μ᾽ εὐνᾷ -- 
ἄτᾳ] ΒΙΡΊΕΙΥ Βυαπμοκ: [ἢ δὲ 
6Υ11] ἀπϊορ ἃ 5 ὅπ βύδαΐθ 
Ῥοιηα τ ἱρηοσδηῦ ἴῃ {Π6 
Ῥδᾶπο οὗ ϑα]οοκ, οἰνιῦδβ πὴ 
1ΙὩΒΟΙαΙα Πρ 1 Υα ἰγγθύϊγης 
ποΧὰ. δ 1516 ΘΟ ρᾶΓο5 Ήρχιῃ. 1]. 
Π, 111. ΙΧ, 18: ἄτῃ ἐνέδησε βα- 
θείῃ. ἀπ Οοᾶ, Β.. 826: γάμοις --- 
μητρὸς ξυγῆναι. 

γ. ὅ20 5ᾳ. ἦ ματρόϑεν -- 
ἐπλήσω)] ΤΠΤΟΌΡ ΠΥ ποῦ μ 6 Υ 
πεδύ που, ἃ5 1 πᾶν Πποδτχᾶ, 
ἘΘΕΘΌΤΕΝ ΓΕΥ μοα ἄϊβρτας ον 

, αϑὺ ὑμοιῦ πού, ὈΥ γϑοοῖγν- 
ΜΝ ὕΠγΥ τοὐμοῦ ὕὅο ᾧμγΥ 6 
(ἀργῶν, θοοδαβο ὕποὰ παδὺ 
Ε1116α ὑπγ θθοα σιῦμ ΤΥ 00 - 
ὑπμ61ὺὴ τη αουϑα τὖ ἱπξδιηοῖϑβ 
Οη {Π6 ργθρῃδηῦ ΘΧΡυ ββῖο ἢ δυςώ- 
νυμαὰ λέκτρα ἐπλήσω 566 ῬΠΙοοῦ. 
189 54. δπα Οκαᾷ. ΗΠ. θὅ. ΒῸΥ μᾶ- 
τρόϑεν οἴ, πατρόϑεν 21ὕ (211). 

χ, ἀ Ἐς 

ωσϑῳ ἕ- 



Υ ὙΥὝΨΎΨ ΡΥ 

τ ἢ 

ΨυῸῪ 

ΡΨ ΥΥΘΘΡς ΎΘ 

ΠΥ τ .... ὍΣ 
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ΟἸΔΕΈΠΟΥΣ, 

ὦ μοι. ϑάνατος μὲν τάδ᾽ ἀκούειν, 
ὦ ξεῖν᾽ αὗται δὲ δύ᾽ ἐξ ἐμοῦ μὲν ὅ80 

ΧΟΡΟΣ. 
590 πῶς φῇς: 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

παῖδε. δύο δ᾽ ἄτα 

ΧΘΡΟΣ 

ὦ Ζεῦ. 

ΘΟΥΑΙΤΓΟΎΣ. 

ματρὸς κοινᾶς ἀπέβλαστον ὠδῖνος. 

(στροφὴ β΄.) 

ΧΟΡΘΣ. 

δ΄ Α 3 ,ὔ ͵,ὔ 

αὗται γὰρ ἀπόγονοι τεαί; 

ΟΥΑΎΠΟΣΥΣ, 

80 χοιναί γε πατρὸς ἀδελφεαὶ. δὅ8ὅ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰώ. 
ΟἸΔΥΠΟΎΣ. 

ἰὼ δῆτα μυρίων γ᾽ ἐπιστροφαὶ κακῶν. 
- 

Υ. ὅ29. Αὔξον ἐμοῦ 1 πᾶνε δἀδοᾶ μὲν ἔτοτῃ Μη εε1 8. 60]. 
Υ. ὅ81. Τᾶνο υυυϊίθη παῖδε πῖϊῃ Η δύ τα. ἔγοτη {Π6 σοη]. οὗ ΕἸ] π8- 

16 γ. Μ55. παῖδες. 
ν. ὅ8ϑ4 5ᾳ. Τα γϑϑαϊηρ οὗ {π686 Ὑϑύβθβ 15. ἔγοιηα ΘΙ ὃ ἢ Π᾽,5 

Θ0ῃ7. ΤΟΣ ἃ ΥΘ, ΘΟΙΗΙΠΟὨ]Υ͂ διδδριιοα ἴο {Π6 ΟΒοστιβ, 804 τὺυϊ θη: σαί 
τ᾿ ἄρ᾽ εἴσ᾽ ἀπόγονοί τε καὶ κοιναί γὲ πατρὸς ἀδελφεαί, οχοθρί ἐπ 
ΜΗ, Το! πη, Ππᾶγ6 αὐτὰρ εἰσίν, Ῥᾶν. Β. αὐτ᾽ ἂρ εἰσίν, γε. αὐτ᾽ 
ἄρ᾽ εἰσίν. 

ὙΠ τ... ὑπιϊσρ: ΟΙΔς, ἕω, 

Ὑν 829. ϑάνατος μ ἐν) 5. ΑἹ]. 
21ὅ: ϑανάτῳ γὰρ ἴσον πάϑος ἐκ- 
πεύσει. 

Υ. δ29---ὅ88. αὗται δὲ -- ὠδ- 
νος] Βα ἐπ θ56, ὕνο ἀρ ΘΥΒ 
ΒΡΥΙΌΠΠΡ ἔγομ τη, πᾶν ὑνο 
θΦΙοΥα] ροϑύβ, ν οτ ορτοάπορα 
ἔγσοιη ὅπ ἔβΥοθ5 οὗ Π6 58) Π|6 
τού Υ. ὅο ΒΥΊΠ ΑΚ τἱρμ]ν ἴπ- 
ΤοΥΡρυθίβ, 885 8180 ΗἩ ΘΥ 8 Π, ὙΠῸ 
8645: ἔον {πον Ὀοῦμ θα ἔπος α15- 
ποποαν οὗ {π6 τϑοθ, δηᾶ ἃγ 8 415- 
ΘΎδ6 6 ἴο [Π6 ἔδύμου Ὑ10 Ῥαραῦ ὕΠθτα, 

ΧΟ. ἰὼ δῆτα. ΟΙΖ. μυρίων ἐπιστρο- 

Υ. ὅ84. αὗται -- τεαΐ] 1 πᾶν 
ΔΡΡΘΔΥ βύγθηρθ ἔῸΥ ὕμ6 ΟΠουτιβ ἴο 
ΒΚ: δύ ὕβοβεο ὕμϑθῃ [δ 
ἀδαρσπίοιδ τη ποὺ ΚΗΘ 
1ὖ 611 ὁπουρη αἰγοαᾶγ. Βαΐ {8185 
τηὐουσορδύϊοιι 15. ὅΠπ6 τϑϑι]ὺ οἵ ἀϑίο- 
ὨἰΒΒμθηῦ, ποὺ οὗ Ἰρῃούδηθθ, δια 
8. Θαπίνα]θηὺ ἴο 8ῃ ο͵δοαϊαύϊοι οἵ 
ΒΌΓΡΥΙΙΒ6. ΗΒΈΕΜ. 

Υ. δ8ὅ. κοινα γε] ΕοΥ κοιναί 
866 Απι. 1. Οἢ {π6 τ86 οὗ {πΠ6 ρδ- 
{1016 γέ ταν ποΐθ ου υ. 47. 

γ. ὅ86. Β61Π01.: ἐπιστροφαί" 

0 
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ΧΟΡΟΣ. : 
ἔπαϑες 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἔπαϑον ἄλαστ᾽ ἔχειν. 

ΧΌΡΟΣ,; 

ἔρεξας 
ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

οὐκ ἔρεξα. 

ΧΟΤΓΌΣ.: 

τί γάρ; 
ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ. 

ἐδεξάμην 
δῶρον. ὃ μήποτ᾽ ἐγὼ ταλακάρδιος ὅ40. 

ὅ40 ἐπωφέλησα πόλεος ἐξελέσϑαι. 

(ἀντιστροφή β.) 
ΧΘΡῸΟῸΣ; 

’ ,᾿, ’ " [4 

δυστανὲ. τί γὰρ; ἔϑου φονον 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

τί τοῦτο; τί δ᾽ ἐθέλεις μαϑεῖν;: 
: ΧΟΡΟΣ. 

πατρός; 
᾿ ΟἸΙΔΙΠΕΟΟΥΣ. 

παπαῖ, δευτέραν ἔπαισας ἐπὶ νόσῳ νόσον. 

φαὶ κακῶν. Τ6 ΜΒ, ἀἰθου ἴῃ 616 πᾶπιθ8 οὗ ἔπ6 ρϑύβοῃβ. Βυ ἢ ΟΙς 
15. ἃΙ]Ποὐΐθα [π6 ἤνβυ ζώ ἴο Οϑαϊραβ, {π6 τοϑῦ, δηᾶ {πὸ γϑὺν ἔπαϑες 
ἴο Ὁπ6 ΟἼΟΥ. 

συναϑροίσεις, πλῆϑος. ΜυΒρτνδανθ 
γογύοοϑ, θοράρυϊθίη [Π0Ρ6- 
5, ΘοΙῬαΙΙηρ 104. 

Υ. ὅ81 5ᾳ. ἔπαϑες -- ἔρεξας 
Ἡ ουτὴ ἃ ἢ ΥἹΡΏΓΥ ΟΌΒΘΥγ 5. ὑπαὺ 
1π6 ΟΠουΒ τηθδηῦ ἐὸ 580: ἔπαϑες 
ἄλαστα, ἔρεξας ἀνόσια. Ἔσογ ἔχειν 
566 ν. 288 (217) 84. 

Υ. ὅ88 »αα. ἐδεξάμην -- ἐξε- 
λέσϑ'αι)] ΤῆΘ σομηπηθηύδίου Θ0Πι- 
ΤΠ ΟΏΪῪ ἰαῖτα ἐπωφέλησα ἴον ὥφελον, 
ΤΎΒΙΩΚ νιθῃοῦὺῦ γθᾶβοη. [ἢ ΤΥ ποῦθ 
οἢ ὙΙρ. ρ. Τῦ8. 1 μΒᾶνγε ὑπουύθῆουθ 
σίνδη {πὸ βθη86: ἐπωφέλησα τὴν 
πόλιν͵ ὥςτε μήποτε αὐτῆς ἐξελέσϑαι 
τοῦτο τὸ δῶρον. Οθάϊριιβ βεγ5: 1 
μὰν Θσοῖν Θα ἃ σα Ὁ (Π6 τἸηθδη8 

1 Πᾶνα [Ὁ]] ον α Η  Υ τ ἃ ἢ, 

815 Ὑ{{6), ΒΙΘΟἢ 1 αν 8 ΠΘΥ͂ΘΥ 
ἀοβοινοά ογθοοῖνο ἔσοῖῃ ὉΠ8 
ΟΙΥ ΤΟΥ ΤΥ ὨΘ]Ρ, 1. 6. ἴῃ 1106- 
γδύϊηρ' Π6 οἷδγ ἔγοτα ὑπ ὥρΡῃΐηχ 
Ι ἀοβουνθά ἃ βϑύου ὑθοοιηρθη86. 
ἬΕΕΜ. ΤῊ15 νι θοῦ 15. Το] ονγθα ΓΚ 
ῬδΒΒΟΝ 8.γ. ἐπωφελεῖν. ἘδΥ {πὸ 
βισῃῖποδύϊοι οὗ ὑπ σοῦ ἐξελέσϑαι 
Νϑνθ Ὑϑίουβ ἰὸ Ῥδββοῦ, δῃὰ 
ΒΙοπΐ. ο]οβθ. Ἄρϑιῃ, 927. ὠρ 

Υ. ὅ41. δύσταν ε εοἴ6.] Το 
ΟἸουιβ ἀἄοθϑ ποῦ 8581. ψὮγ, Βαΐ 
νοῦ Οϑάϊραβ ΚιΠ16α 18 δίπουν, 
Τί γὰρ τοῖογβ ἴο δύστανξε, ἃπᾷ ἰἰ 
15. ΠΘΔΥΪΥ δαπῖνδ]θηῦ το ρχοΐθοίῦο. 
ὅθθ ποθ οἡ Ὑὶρ. Ρ. 1729. ἩΈΗΜ, 

Υ. ὅ48. ἐπὶ νόσῳ νόσον] Οχ 

ΓΤ, 



Υ. ὅ40. Τμ5, 15. Η Θ τὴ ἃ Π ἢ 5. ΘοΟμ͵]θούατο. 
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ΧΈΌΓΡΟΣΣ 

ἔκανες 545 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

Ἶ ἔκανον᾽ ἔχει δέ μοι 

Ὁ ὌΟΡΘἝΕΞΣ 

τί τοῦτο; 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

πρὸς δίκας τι. 
ΧΟΡΌΣ, 

τί γάρ; 
ΟἸΔΊΥΠΟΣ: 

ἐγὼ φράσω. 
καὶ γὰρ ἁλοὺς ἐφόνευσα καὶ ὦλεσα. 
νόμῳ δὲ χαϑαρός, ἄϊδρις ἐς τόδ᾽ ἦλϑον. 

ΧΟΡΟΣ. 
καὶ μὴν ἄναξ ὅδ᾽ ἡμὶν Αἰγέως γόνος, 
Θησεὺς κατ᾽ ὀμφὴν σὴν ἐφ᾽ ἁστάλη πάρα.- δῦ0. 

ΜϑΚ. καὶ γὰρ ἄλλους 
ἐφόνευσα. καὶ ἀπώλεσα. ΒΥΆΠΟΚ Πδ5 Το] ον ΤΥ 115. ΘΟ]. 
καὶ γὰρ ἀγνὼς ἐφόνευσα καἀπώλεσα, ΜἘϊΟΙΝ νἱοϊαύθβ ὑπ6 τηϑέγο. 

Υ. ὅ49. ἐφ᾽ ἁστάλη 1 πᾶγο τ λίθη ἔγοπι Ὀῖπι ἀοΥ Ὁ 5. οοηΐ. 
πὸ Μ5Κ. ἀπεστάλη. 

ἔπ νοσά ψνόσος ἴῃ π6 56η86 οὗ ἃ 
Οὰπα οΟΥ ρυΐθῖ 866 Θαά. ΚΒ. 61. 
Απῇ. 421... οῃ ἐπὶ νόσῳ οἴ. Με... 
8, ὅδ6. 
Ο, ὅ44 8η. ἔχει δέ μοι πρὸς 
δέκας τι] 1. 6. ἔστι δὲ τοῦτο ἔν- 
δικόν τι, οὐ ἐγένετο δὲ τοῦτο 
σὺν δίκῃ τινί. ὯΝ Μ δύῃ. 8. ὅ90. 
ΠῚ 
Υ, δ46 5ᾳ. καὶ γὰρ ἁλοὺς 

ἐφόνευσα οἷς. ἁλοὺς ἐφόνευσα 
15 Ραΐ ἔον ἑάλων φονεύσας, 50 {πὸ 
[16 ΒΘΠ56 ἴ58;: 1 5]6 νῪ ΟΡΘΗΙΪΥ, 
ἃπα ψιύποῦύῦ ἀοαθύ. Τ ΟΠ 6585 
ἃ Πα ΔΟΚΗον]οασο Π6 τὰ7Ὑ- 
αον, Βα 61 οοιμττ θα 1, 
Ι νὰ 5 ΒΟΥ͂Ν ῬΡαγο ὈΓ [ΔΚ (06: 
οϑαθα 1 νγὰβ ριονοκοά ὈῪ Πἴμ), 
δηαἃ Ἰρηογϑηῦ Οὕτην οαι11ὺ (Ρ6- 
ὑδιδ6 1 Καθ ποῦ {πὸ ΠΠ6 γΥἃ 8 ΤῊΥ 
ἴδιο υ). Απί. 491: χώταν ἐν κακοῖσί 
τις ἁλοὺς, ἔπειτα τοῦτα καλλύνειν 
Δ έλη. -- φονεὺς καϑαρὸς νόμῳ 15 
Ὅπ86 βδπιθ ἃ8 ἄκων φονεύς, οὐ προ- 

ΑἹΙ 

παϑὼν καὶ ἀντιδράσας. ΟἿ. 214. 
Τὴ νόμῳ καϑαρός οοπίδϊηβ δπ 
ΘΧΟΙΒ6 ἔῸΥ ὅπ Ποιηϊοϊάο, ἀΐδρες 
ἴον πὸ ρΡδυγῖοῖάδ. Ῥόεν. Ηδ6ν᾽- 
ΠῚ ἃ ἢ ἢ ΤΊΘΉΥ δ 445 ὑπὰὺ μὲν ταυϑί 
θ6 ΒΌΡΡ]164 ἴον ἁλούς. Οπ {π6 
ΡΒταβ86 ἐς τόδ᾽ ἦλθον 566 Μαιιῃ. 
8. ὅ78. Α 51 Π}Π8Υ τὰ θύθ ΠΟΥ 08] π86 
οὕ πὸ νϑηΐ 6 ὉΘΟΌΥΒ ἴθ ΟΙΘ6ΤῸ 
δ ΑἸ. 11, 17: πππησ δὴ πὰο 
γνοηῖβδδηῦ, 151 δὰ 841188 Υγ68 
Ροδύι τ 5 δαϊΐππ 5101 οο- 
Ρδύδυθηΐ. 

Υ. δ49. κατ᾽ ὀμφὴν -- πάρα] 
ΤῸ, κατ᾽ ὀμφὴν σὴν πάρεστιν ἐφ 
ἃ (ἐπὶ ταῦτα, ἐφ᾽ ἃ) στάλη, δο- 
ΟΡ σ Τὸ ὙΟῈ νοϊοδ, 1: 6, 
ἱπνιιοα ὍΥ 086. πὸ 13. ΘοΙλ 6 
ὨΙΟΥ͂ ὅἢ0 ρμουξούη ὕπο86 
μῖηο 8 ἴον ὕπ6 δΔΟΘΌΙΙΡΙ ΙΒ} - 
Ιηϑηὖ οὗ ψὨΙΟΣ 6 ν͵8 β56ηΐ 
ΒΙΠ 6 τ. διπάοτξ ̓ ΘΟΠΙΡ 688 ΕΣ τ. 
Βδοο. 464: ἐφ᾽ ὅπερ εἰς Θήβας 
πάρει. 

6: 
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ΘΗΣΕΥΣ. 

ὅ90 

τὰς αἱματηρὰς ὀμμάτων 

"» ᾽, -» 

Πολλῶν ἀκούων ἔν τὲ τῷ πάρος χρόνῳ 

ὃ ιαφϑορὰς 
ἔγνωκά σ΄. ὦ παῖ Λαΐου. τὰ νῦν ὁδοῖς 
ἐν ταῖςδ᾽ ἀκούων μέλον ἐξεπίσταμαι. 
σχευή τὲ γάρ σὲ καὶ τὸ δύστηνον κάρα 

δ᾿ τῶν ραν 2. 5 Ὁ» ᾽ ΄ 
δηλοῦτον ἡμῖν νϑ' ος εἰ, καί σ᾽ οἰκτίσας ΤῊ] 

ὁ00 

ϑέλω ᾿περέσϑαι. δύςμορ᾽ Οἰδίπου, τίνα 
πόλεως ἐπέστης προςτροπὴν ἐμοῦ τ᾽ ἔχων. 
αὐτός τε χὴ σὴ δύρμορος παφαστάτις. 
δίδασκε. δεινὴν γάρ τίν᾽ ἂν πρᾶξιν τύχοις 
λέξας. ὁποίας ἐξαφισταίμην ἐγώ. 00 

ὅ60 

ὡς οἶδα. καὐτὸς ὡς ἐπαιδεύϑην ξένος. 
ὥςπερ σύ, χῶς τις πλεῖστ᾽ ἀνὴρ ἐπὶ ξένης 

[Υ͂. δδ2. 
[Υ͂. δδθ. 
Υ͂. 661. 

Οἰδίπους Ὁ τπά.] 
οἶδα, καὐτὸς Ι μῶν δῦ Θ ἔγοη Π οΘ 61]. 

τανῦν ὃ᾽ ὁδοῖς Τῖπ4.]} 

ΜΕΒ. 
ΘΟΥΟΡΌΙΥ, οἶδά γ᾽, αὐτός. ΕῸΥ {Π6 ΡΑΥΡΟΪ6 γὲ ἴ5. δατγᾷ ἴῃ {π|5 ΡΙδθο. 
Ὀϊπάον 4150 νυῖϊΐοθ ὃς οἶδα ἴον 

Υ. δδ1. τὰς αἷμ. --- διαφ 9.] 
ΒΗ Ιβῖρ Τρ ΠΥ ΟΌΒΘΥΥ 5. ὑπῶῦ {Π6 
δυΐο 16 Ῥοϊηΐβ οὔ ὑπ ΘΟ ΘΥιΐν οἵ 
1815 ΟΔΙΔΙΆΙΤΥ. ΟΥ Ἐπιτ. ῬΠοθη. 5177: 
αἵ 9᾽ αἱματωποὶ δεργμάτων δια- 
φϑοραὶ ϑεῶν σόφισμα κἀπέδειξις 
Ἕλλαδι. 

Υ.δῦά. σκευή τε --- κάρα] ΤῈΘ 
ἢγβὺ ποῦ βιρηῖῆοβ ὑπ ΟἹο  ΠΙηρ,, 
{πὸ Ἰαύθου ὑπ ποδᾶά ἀθργίνϑα 
οὔ ΘΥΘ5, ὙΠΟ 15 ὁ41164 ἴῃ ν. 286: 
τὸ δυςπρόςοπτον κάρα. 5ο Ρμι]οοῦ. 
1811: τῷδε δυστήνῳ ποδί. 

Υ. δῦδ. δηλοῦτον -- ὃς εἶ] 
ΠΟΘ 6 ὑπαύ γοῖι οὺ6 86 
Ιηϑ ἢ γοῖὺι 8 Υ6. 

Υ. δὅ60 5ᾳ. τένα πόλεως. -- 
ἔχων] Πα παν γοῖῦ ΘΟ 6 
ἴο 851 85 ἃ ΒΌΡΡΙϊδηὐ ἔγοι ὑΠ 6 
ΟἾΤΥ δηᾶ τιγβο]ῇ. 8686 ν. Ἦ 

Υ͂. δδ9 5ᾳ. δεινὴν γὰρ -- ἐγ ὦ] 
ἘοΥγοῦ ττιβύ τη θηὐϊοη ἃ ΥΘΥῪ 
ργθδῦ Ὁπῖηρ ΟΥ 6 ὅο ἔπγηῃ 
ΔΘΥ ἔγοιῃ 1ὖ. 
Υ. ὅ61---ὅθ8. ὡς οἶδα -- ἐν 

εἶμόν τ, κάρᾳ ΤᾺ ὀοπδίγπούίοη ἰδ: 
ὡς ὁ ἦδα ὡς καὶ αὐτὸς ξένος, ὥς- 
περ σύ, Ἰδειδέύθην. καὶ κινδυνεύ- 

ὡς οἶδα. 5 

ματ᾽ ἐν τὠμῷ κάρᾳ ἤϑλησα, ὥς 
τις πλεῖστα ἀνὴρ ἀϑλήσας, ἕο 1 
ἸΔΥ56], 1 811] ΤΟΙ ΘΙΏΡΘΥ, 
νγδϑ,), {|Κὶ γοῖ, οἀποεοίοθα Ἤ 
ἃ βύγϑηρε οοπηύνυ, ὃ πα δν6 
ἴῃ ΠΥ ΟὟ ΡΘΙβοη διξέοτοι 
ΠΗ͂ ἀλη ΟΥΒ ἴῃ ἃ ἔογθίρῃ 
Ιᾳ. πα. Οἡ αὐτὸς ὡς ἴον ὡς αὐτὸς 
οἵ. ν. 800., ἔογ ξένος ΕἸΘοίν. 86. 
ΒτγαποἸ ὀοι ρα 65 γιγρ. Δφῃ. 1, 
025: τῷ αἀποαπ 6 ΡΘΥ τππα]ύοβ 
112 1115 ἔουθππα ἸΔΌΟΥΟ5 78 6- 
ὑῶύϑτῃ πῶ ἄθιῃ τὰ σοὶ αἰῦ ΘΟ - 
βίβύθυθ θυν; ΟΠ ἰρη δύ τη] 
π ΒΘΥἾΒ. ΒΠΘΟΌΓΡΥΘΙΘ αἴ860, 

Υ. ὅ62. ὥςπερ σύ] 1. 6. ὡς σὺ 
νῦν ξένος εἶ. 85 Θορδουι]οΐπῃ 
τἱρ ΠΥ ἰπέουριοίθ. ΤΗΘΒΘαΒ. τγἃ8 
Ὀτοπρηῦ ἀρ θγ ΡΊ θα δύ ΤυοΘΖΘηΘ. 

1014. χὥῶς τις πλεῖστ᾽ ἀνὴρ 
οο.}] 1. 6. ἃ5. ὁ16 πο ἤδΥθ 
ΘΟΠ6 ΒΥΟΌΡ 80 τη ΠΥ αϑῃ- 
ΘΟΥΒ ἢ ἃ δύγϑηρο πα, Τ185 
Βίγ16 οὗ οχερρουϑύϊοη 15. ἔγθαπθηΐ 
δια οΟηρ' ὕΠπ6 Τιαὐίη5 ἴῃ {πὸ ἔουτηπ]ο, 
αὖ ααἰ πιὰ χίπιθ, Οὐ πὖ 41 
Τὴ ἃ ΧΙ 6, 8ΠΟ Πρ ἴπ ΟὙΘΘΙΚΒ. ἴῃ 
16 γοῦν ἐτοαποηῦ ἡ ἄριστον, ὡς 
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ἤϑλησα κινδυνεύματ᾽ ἐν τὠμῷ κάρᾳ. 
[χὰ , ἐπ 3 Δ..3 

ὥςτε ξένον γ΄ ἂν οὐδέν 
ὅθ 

4 ,ὕ Ἁ 2 ὲ ,ὔ Υ 

ὑπεκτραποίμην μὴ οὐ συνεχσωξειν 

ἔξοιδ᾽ ἀνὴρ ὦν, χῶτι τῆς ἐς αὔριον 
οὐδὲν πλέον μοι σοὺ μέτεστιν ἡμέρας. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

: Θησεῦ, τὸ σὸν γενναῖον ἐν σμικρῷ λογῷ 
παρῆκεν. ὥςτε βραχέα μοι δεῖσϑαι φράσαι. 
σὺ γάρ μ᾽ ὅς εἰμι, κἀφ᾽ ὅτου πατρὸς γεγώς. 910 

καὶ γῆς ὁποίας ἦλϑον, εἰρηκὼς κυρεῖς" 
9. ἡ ᾿ κ᾿ “ὧν " ᾿ 
ὥςτ ἔστι μοι τὸ λοιπὸν οὐδὲν ἀλλο πλὴν 
εἰπεῖν ἃ χρήξω, χὠ λόγος διοίχεται. 

ΤΥ͂. ὅτ. διέρχεται Ὁ 1πᾶ.] 

τάχιστα, δι ὥς τις ἄλλος. ΟΥ̓. 
Μεαύθμ, 8. 617. 6. ΒΕΙΒΙα. 

Υ. ὅθ2 5αᾳ. ἐπὶ ξένης οσἴο.} 
ἘΒΡΘο ΠΥ ΜΠ 6 πο ἢγϑὺ βοῦ οαὖ ἢ 
ἔοοῦ ἔγοιη. ΤΥ Ζθη6 ἴο Αὐἰῖοδ, δηά, 
ἰηϑρῖτοα ὈΥ {π6 Θχϑρ]6 οὗ Ηοι- 
Θα165, οὐϑυοϑιηθ π8 ΤΟ ΡοΥ 5. ΟἿ. 
ΡΙαΐδγοι. ΤἼ65. ὁ. 1. Πξιβια. ἡ 
{πὸ Ρῃγαβ ἐν τὠμῷ κάρᾳ γεῦ ἔον 
{η6 τοῦθ π|81|8] τὠμῷ κάρᾳ 866 
ῬμΙΠοού. 60., οα κάρᾳ Με θη. 8. 
100. πού. 2. 

Υ͂. ὅθ4. ὥςτε ξένον γ᾽ ἂν οὐ- 
δέν ὄν 9 Ι..6. ὥςτε οὐδένα ἂν, 
ξένον ὄντα, ὥςπερ σὺ νῦν, εἴο. 
ἃ 8 ἴῃ Οοᾶ. ἘΠ. 1628: ὥςτε ϑνητὸν 
ὄντ᾽ --- μηδέν᾽ ὀλβίζξειν. Ἐδὸν ὥς- 

. σξερ 5886 Μαύι. 8. 488. 
Υ. ὅθ. ὑπεκτραποίμην ἕο. 

Ηοουβδνουΐτη, αἸΟΙΏ1Πτι5 οἷο, 
Οὗ. Μδύίμ. 8. 609. 

Υ. ὕθῦ 5ᾳ. ἐπεὶ -- ὦν] ἘπῪ 
Ι ΚποΟΥ τὴ 891 ῬΟΥΠπ ἃ τηϑῃ. 
ἀνὴρ 5. πἰϑοά ἕο ἄνϑρωπος 8180 
π ἈΠ}. 17. ΠΑἥπ|. 168. Θὲ, Ἡδτῆι. 
οἡ Υίρ. π. 66. Ρ. 1722. πᾷ ἘΠπ851]. 
ὁ Επτ. Μοά, 68. 
.Υδθ6θ65ᾳ. χὦτι τῆς --- ἡμ ἐρα ς] 
ΒΙΡΣ Βύαποῖκ: πᾶ {πδὺ {86 
Θιη͵]ογιμθηύ οὗ ἐπ ποχύ ἄδὺ 15 
Ὧ0 0760 οογύϑίῃ οἷο ἸΩΥ 561 
π δὴ ἴο ὑπ 66. ΕὸΥ ἐς αὔριον 8568 
Μαύθη. 8. ὅϊ8. 6., ὁπ. σοῦ μευύ ἔον 
ἢ σοὶ Ἰοια. 8. 404. 

Υ͂. ὅ68 5ᾳ. τὸ σὸν -- φράσαι) 
Θοθάουϊθῖη μδ5 Υἱρηυν τπΐου- 

ὄνϑ᾽, ὥςπερ σὺ νῦν. δ6ὅ 
ἐπεὶ 

670 

Ῥγθίθα {π15 ρϑϑϑϑρθ. --- ΤῊ Θ 5686 
ἴθ {Π15: ΥγΟῸ ΚΙίπάμοβ85 6χ- 
ΡΙΘΒΒΘα τ ἃ ἔθ σοταβ Π85 
οομοραρα 50 πποῇ,. ὑπαῦ 1 
Πᾶν προϑρᾶ ὅο 5880 δαΐ ἸΙ1{0]16, 
ἷ, 6. ΥΟΌΣ ΟἸΘΙΠΘΠΟΥ͂, ΜΏ1ΘῊ γοτι 
γα 5. οΙ θη ΠΥ Βῃθυη ἴῃ ἃ θυ 
ὙΟΣΤΘ, ΔΙΠ1ΟΒ 6 ἴο οὐῦ {πΠ6 
5111 ρυθΐδοθ οἵ βιρρ] 1ϑηΐβ, δπηᾶ 
Ποποθ 1 πᾶν Ῥαύ 110{16 ἴο᾽ 58. 
Ομ τὸ γενναῖον 566 ῬμΙΠοοῦ. 1060. 
64. πι., ἕογ παρῆκεν ΕἸΘούν, 1482: 
ἀλλά μοι πάρες κἂν σμικρὸν εἰ- 
πεῖν, ἴον ὥςτε ῬμΙοοῦ. 901. δηᾶ 
Η ϑύτ. οἡ ᾽ρ. Ρ. 949θ. ΤΠ Ἰδαϑύ 
γγοΥ 8. ἈΓῸ Θοηβίστιοα ΒΥ Η ΘΥΤα ἃ ΠῊ : 
ὥςτε δεῖσϑαι ἐμοὶ βραχέα φράσαι, 
50 ὑπδὲ 1 πιαβύ ΒΥ ἃ ἔον 
νψογαρ. Ἠδ δαᾶα89 {πμπδὺ 1ὖ τηϊσηύ 
ΠΟΥΘ ΠΑΙΒΗΪΥ 6 ΘΧΡΥΘββθα ἴπὰ8: 
ὥςτε ἐμὲ βραχέων δεῖσϑαι, φρά- 
σαι. ὃο Ῥδυβδμῖαβ, σγῥ2ὸ δῇεοίβ 
οὐά Θοηβίγιοὐϊοηϑ, ΤΥ͂,29,1.: ἐδεῖτο 
γάρ οἵ πάντως γενέσϑαι χρήματα. 
γγῖπ δεῖταί μοι ντθ τητϑὺ πηᾶϑυ- 
βύδπα βοιηθίϊηρ Π1Κ τὰ πράγμα- 
τα, Υ8 8 11 ἱπαϊρσοῦ ρϑῦοϑ 
αΙΘΘΥ 6. 

Υ. ὅτο. σὺ γάρ μ᾽ ὅς εἰμι] 
Ι. 6. σὺ γὰρ ὅς εἶμι ἐγώ. ΟἿ, 
Μαύθλ. 8. 296. 

Υ. ὅ11. γῆς ὁπ. ἤἦ1ϑον)] Οἡ 
{πς σοηϊγο 566 Οϑά. ΗΒ. 142. δπᾶ 
Μαῦθη. 8. 864. ξ. 

Υ. ὅϊτ8. χὠλόγος διοίχεται) 
ΜΥ ΒΡΘΘΟ Μι}1 ΡἘῊῪΤ οπαρᾶ, 
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ΘΗΣΕΥΣ. 
-" 2 -" 3 χὰ Ἣ 

τοῦτ᾽ αὐτὸ νῦν δίδασχ᾽, ὅπως ἂν ἐχμάϑω. 70 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

70 
3 , ᾽, 

δώσων ἱκάνω τοὐμὸν ἄϑλιον δέμας 
σοὶ δῶρον, οὐ σπουδαῖον εἰς ὄψιν᾽ τὰ δὲ 
κέρδη παρ᾽ αὐτοῦ κρείσσον᾽ ἢ μορφὴ καλή. 

ΘΉΣΕΥΣ. 

ποῖον δὲ κέρδος ἀξιοῖς ἥκειν φέρων; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
᾽ ’ Ἢ "] - ’ 

χρόνῳ μαάϑοις ἂν οὐχὶ τῷ παθόντι που. . ὅ80 

ΘΗΣΕΥ Σ. 

ὅ80 ποίῳ γὰρ ἡ σὴ προςφορὰ δηλώσεται; 

ΟΥ̓ΔΈΠΟΥΣ: 

ὅταν ϑάνω ᾽γώ, καὶ σύ μου ταφεὺς γένῃ. 

ΘΉΣΕΥΣ. 

τὰ λοῖσϑ᾽ ἄρ᾽ αἰτεῖ τοῦ βίου᾽ τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ 
ἢ λῆστιν ἴσχεις, ἢ δι᾿ οὐδενὸς ποιεῖ. 

ΟἸΙἸΔΙΠΌΟΥΣ. 

ἐνταῦϑα γάρ μοι κεῖνα συγκομίέζξεται. 

ἴ. 6. ὕπϑῦ 8 Μ11 Ὀ6 ποὐῃίηρ' 16 Ὁ ΤῸΥ 
ἴη8 ἴο δ4α. 866 πούβ Επαν. ΞΌΡΡΙ. 
ὅ4θ, ἩΒΕΜ, 

Υ. ὅτθ. εἰς ὄψιν] ὙΥ1 τὸ- 
σανᾶανο ρΡΡοδύϑηοο. ΟΕ ΜδτΗ. 
θ. 519. Τα, 

Υ͂. ὅτθ 5ᾳ. τὰ δὲ -- καλή) 1 
6. τὰ “κέρδη παρ αὐτοῦ μᾶλλον 
ἀγαϑά ἐστιν ἢ καλὴ ἡ μορφή. 8668 
196 (7194). ΝΙύΖ 5 ἢ ὁπ ΡΙαῖο Τοη. 
Ρ- θὅ. ΠΕΡ. 

ψ 079: οὐχὶ τῷ παρόντι που] 
ὅο ν. 1649: πρόσϑε πού ποτ᾽ ἦσϑ' 
μόν. 

Υ. ὅ80. ποέῳ γὰρ εἴς.] 1. 9. 
ἴον αὖ ψοὺ ηοϊηοηΐ οὗὨ {ϊπ|6. 
-- Προςφορὰ! 15. ῬΥΟΡΘΙΥ δ δ6- 
ΘΟΒΒΊΟΙ, 8ἃ8 ἴῃ Υ. 1270 (1266), 88 
ΒΗ οιβὶρ' ὀΡΒΟΥΨΘΒ, Ὁ Πα Βοηο6 κέρ- 
δος, Θιμο]πτηθηῦ, ἴῃ {Π185 ΡαΒΒ8ρΡ. 

ὅ85 

Οη δηλώσεται 566 ἴπῸ Ἰαϑὺ ποίϑ οι 
ΡὨΙΙοοῦ. ν. 48. 

Υ. ὅ82. τὰ λοῖσϑ' -- βίου] 
86, τὸ ἐμὲ ταφέα σου γενέσϑαι. 

Υ͂. ὅ88. ὅ'60Ὸ].: ἢ λῆστιν 
ἴσχεις" τοῦ ξῆν ἢ ἐπιλέλησαι, ἢ 
αὐ φροντίζεις. ἘδΥ ὑπὸ ἀοοαβαίγθ 
ἀορομάϊηρ ὁ ὅπ6 πνογᾶβ λῆστιν 
ἴσχειν 886 Μαζί. 8. 421. π, 4., 
ἔου {πὸ ρῬῇγαβο δι᾽ οὐδενὸς ποιεῖ: 
σϑαι 8. 480. Ῥ. 

Υ. ὅ84. 5'6501.: ἐνταῦϑα γάρ 
μον κεῖνα" διὰ τοῦ τέλους καὶ 
τὰ μέσα τοῦ βίου εὐτυχήσει" προς- 
δοκῶν γὰρ σὺ ὠφεληϑήσεσϑαι παρ᾽ 
ἐμοῦ, ὅταν ἀποϑάνω, ξῶνταά με 
γηροβοσκήσεις. ὦ δΟΟΡ 5. ΥἹΈ ΘΥ 
Θχρ]ἴμβ: ἐνταῦϑα, ἐν τῷ ταφῆναι 
ὑπὸ σοῦ, κἀκεῖνα ἕξω. Εν ἐνταῦ- 
ὅαχ, ἴῃ ὑμεῦ θυγΐῖᾶὶ, Βοῖδβῖρ 
γΘΥοΥΒ ἰο Βεϑύ, ΕΡἰϑύ. οὐδ. Ρ. 288. 
ποῦ. Οοπιρανο Οοα. Ἰ᾿ν. ὅ98. 
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ΘΗΣΈΥ Σ. 

δ8ὅ ἀλλ᾽ ἐν βραχεῖ δὴ τήνδε μ᾽ ἐξαιτεῖ χάριν. 
ΟΙἸΔΙΗΘΟΌΟΣ, 

ὅρα γε μήν᾽ οὐ σμικρός, οὐκ, ἀγὼν ὅδε. 
ΘΗΣΈΕΥΣ. 

πότερα τὰ τῶν σῶν ἐχγόνων, ἢ ̓μοῦ λέγεις; 
ΟΥ̓ΔΤΙΓΡΟΎΣ,. 

κεῖνοι κομέξειν κεῖσ᾽ ἀναγκάξουσί με. 
ΘΗΣΕΥ͂Σ. 

ἀλλ᾽ εἰ ϑέλοντάς γ᾽ οὐδὲ σοὶ φεύγειν καλόν 590 

Υ. 582. τὰ λοίσϑι᾽ 
γ. ὅ88. ΤΏγΓΘΟΘ πα θυ θηῦ ΜΈΚ,, 
Υ. ὅ89. ϑέλοντας γΥγ᾽1 Πᾶνα 

Υ. ὅδό. 5.680].: βραχὺ δῶρόν 
μὲ αἰτεῖς, τὸ ἐν 'ἄϑήναις ϑάψαι 
σε. Ἡουδηη: Ὀθπαὺ γοῦὺ ἃ8Κ 8 
ἰπ ἄπ 655 ΤΟΙ 16 Ὑ ΠΙΘΉ Θο0η- 
Βἰβύβ ἴῃ ὧ᾽ ὑΥ} ΕΠ τηδύθυ, 
Βαΐ ὑπῖη 8 10 18. ῬΟΒΒ1 16 ὑπὸΐ {πὸ 
οΙά γϑδᾶϊηρ γγδβ ἀλλ᾽ οὖν βρα- 
χεῖαν τήνδε μ᾽ ἐξαιτεῖ χάριν. 

γ. ὅβ6. οὐ σμικρὸς -- ὅδε] 
ΤΊΘ ΘΟΊΓΟΥΒ ΘΟΙΊΡΘΥΘ Α].790: ϑεοῖς 
τέϑνηκεν οτος, οὐ κείνοισιν, οὔ. 
Οομβῦστιθ ἀγὼν νγὶ τ οὐ σμικρός, 
ποῦ ἢ ὅδε. ΤῊ Β6η86. ἰδ: 
οὐ “σμικρὸς ἀγών ἐστιν ὅδε, 561]. 
ὁ ἀγών. ΟἸΠοΥ 86 ὕπ6 Ροϑῦ τηυϑί 
Βανθ ὑεῖ θη σμικρὸς οὐχ ἀγὼν 
ὅδε. ἩΕΕΜ. 

Υ. δή. πότερα -- λέγεις] 
Οδϑαῖραϑ θα Βα: 1 Καὶ π οὐ ἢ αὐ 
μ8658. τη Υδ. Μ1]|1 θ6 ΘΦ 50 
ἴο 6; ΒΑ 1 μᾶνα 80 ἀ6- 
ϑη θα ψ1}} πού 6 1} 6 
πψιϊπουὺ ἀΙ του ἃπαᾶ ὁοπ- 
ἐθηύϊοη. Τὴ ΓΘΡΙῪ ἴο {π15, ΤΉ ΘΒΘῸΒ 
δ8 Κ5 νυ Πούπου ὕΠ086 Εἰ ΠἀθΥ ἢ ΟΘ5 ΦΥΘ 
ῬΙΓΟΡΒΘΒΙθα ἴο ργοοΘϑα ἔγοσ Π1Β 50Π8, 
ΟΥ̓ ἔγοιη ΤΠ Θβθιιβ Πἰπη561, ΠΥ 
ΕῸΣ ὑπῸ Ρῃγδβθ τὰ τῶν ἐκγόνων οἵ. 
581: “τὰ τῆς διαίτης. 649: τὸ τοῦ- 
δέ Ἢ ἀνδρός. Ἐ]Θοίν. 361: τὰ μη- 
'τρός. δα Μεαύῃ. 8. 288. 

1014. 
8.5 θ06. κἀκείνων. ΟἿ. Με, Ἐπ. 
ῬΠορη. 478. ΏΟΕΡ. 

αἰτεὶ Ὁ 1πά. 

4} μοὉ] ἴπ. 6. ἢ τἀμοῦ, 

Β. ΤῸ Υ͂., ἀναγκάσουσι. [8ο Ὁ 1πᾷ.7 
ρα 6 τί Η θυ τη. ἔγοπι Ἀο δὶ Β 

Υ. ὅ88. κεῖνοι --- ε] ΤΊΘ βτο- 
Βϑηῦ 15 ΘΟΥΤΘΟΟΪΥ ἀϑ64, Πϑοδῖιδα Π6 
ἄοοθβ ποὺ 58.ὺ νγπαῦ που. Μ}111 ἅο 
ΦΥΤΟΥ͂ βοῖη6 ὑπη6, θαὺ νοῦ ΠΟῪ δΥ6 
ΠΟῪ ἀοΙηρ. Ιϑῆθηθ Πϑα οοηθ ἰο. 
[611] Οφαϊραβ οὗ {π6 ϑἰγαύδρθιηῃβ ἔου 
ὈΓΓΗΡΊΠρ' Πῖτὴ ὈΔΟΙΚ ; 566 ν8. 396 566. 
1 τ1π6 ροοϑῦ δἀαάρα {π6 ᾿πῆηϊῖνο 
κομίζειν ἴο ἴπ6 νοῦ, π6 ἀοθβ ποῦ 
ἀπαογβύθηα ΤΉ Θϑθαβ, θαὖ ΡΟ ΠΘΥΔΙΠΥ 
ποθ Ὑπὸ πᾶν π6 ρουγον οὗ 4Ἃ6- 
Τνουϊηρ' Οραϊραβ. Ηθποθ πα τηϊσύ 
ΑΒΕ οὐ Ὁη6 δοοιδβαῦῖνο. ΤῈ6 
ΒΘΏΒ5Β6 ἰδ: 1Π τἦο τϑαάπορτο 1]- 
Ι.6 Ἰαθοηῦ. Τπὸ ΠΤ, 5. ΙΠΟΥΘ 
ἔγθα α ΜΕΥ ΟΧΡΥΘ85. Π18. ΒΥ {ΠΗ ἴη- 
βηϊῖνο Ραβϑβῖνο. πῆμ, Οἵ. ΑἹ. 
1864: ἄνωγας οὔν. μὲ τὸν νεκρὸν 
ϑάπτειν ἐᾶν: Χρη. πον, ἵ, 18: 
καὶ τοὺς νεκροὺς κελεύειν αὐτοὺς 
ϑάπτειν λαβόντας τοὺς τούτου δεο- 
μένους. ἀθι14, 8. 80: τοὺς δὲ ψε- 
κροὺς, οὕς πρόσϑεν αὐτοὶ οἵ κα- 
τακανόντες ἐκέλευον βευναρυᾷ τού- 
τους διεπράξαντο ηδὲ σὺν πηρυ- 
κέῳ ἔτι ἀσφαλὲς ἀΐπὶ ναι ἀνελέσϑαι. 
ἀναγκάξουσι, ὙΠ 0. ΒΟΡΒΟΟ]65 ΠδΒ 
86, 15. π6 βϑτηθ δϑ Ἀδλεύουσι. 
5ὸ ν. 898. ὁπ Ἐπυρ. δ]. 427. 
Βϑοςῃ. 469. 

Υ. ὅ89θ. ἀλλ᾽ εἰ -- καλόν) 
ΕρΉΟν Ἡθυ ἢ: Βτιῦ σὺ 1, 
δ8 ὍΠΟΥ ΙΒ ἐογθοοῖνο 66, 
ῖτῦ ἄἀοο5 ποὺ ουϑθη βοίιῦ {896 
ἴο 6 δῆ 6Χ1]6: 
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ϑ, 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽, ὅτ᾽ αὐτὸς ἤϑελον. παρίεσαν. 

ΘΗΣΕΥΣ. 
᾿ » ᾿ ». τὺ τῷ 3 Ἷ 

ὦ μῶρε. ϑυμὸς δ᾽ ἐν κακοῖς οὐ ξύμφορον. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

Ξ Ἁ “« ᾽ , 

ὅταν μάϑῃς μου, νουϑέτει᾽ τὰ νῦν δ᾽ ἔα 

ΘΗΣΕΥΣ. 

δίδασκ᾽. ἄνευ γνώμης γὰρ οὔ με χρὴ λέγειν. 

ΟΥΑΎ ΠΟΥΣ: 

πέπονθα. Θησεῦ, δεινὰ πρὸς κακοῖς κακᾶ. ᾿ 5905 

ΘΉΣΕΥΣ. 

ὅ9ῦ ἦ τὴν παλαιὰν ξυμφορὰν γένους ἐρεῖς: 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

οὐ δῆτ᾽ ᾿ ἐπεὶ πᾶς τοῦτό γ᾽ Ἑλλήνων ϑροεῖ. 

ΘΗΉΣΕΥΣ. 

τί γὰρ τὸ μεῖζον ἢ κατ᾽ ἄνϑρωπον νοσεῖς ; 

ὉΤΑΤΙΓΟΘΟΣ,. 

οὕτως ἔχει μοι. γῆς ἐμῆς ἀπηλάϑην 
πρὸς τῶν ἐμαυτοῦ σπερμάτων᾽ ἔστιν δέ μοι 600 

60]. Το οἱά ΜΒ, ϑέλοντ᾽ ἄν γ᾽. Ῥαν Β. Τὶ Εατη. ϑέλοιντ᾽ ἄν. 
γαῖ, οι. ϑέλοιεν ἄν. οἀα. Τυϊο]α. ϑέλοιεν. 

Υ. ὅ92. 1,Δ. μάϑης μξ, ὙΠΟ ἸΏΔΥ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 5ἰδηᾶ,. ὅ66 ίρ. 
Ρ. 898 88ᾷβ. ΗξΕΜ. 

Υ. ὅθο. ὅτ᾽ αὐτὸς ἦϑ'᾽ελον] 
ΤΠ 686. ὑγουθ. Δ Υ6 οΡΡοβοᾶ ἴο νοῦ 
ΤΠοθοὰβ Πὰ8 514, ϑέλοντάς γε, 
1.6. ὕΠο86 Ὑῥὴ0ὺ 18} γοῦὺ ὕο 
6 δὖὺ ΤΏΡ 65, 80 π8ὺ δου 
ἤϑελον νχοὸ τασιδὺ ΒΌΡΡΙΥ ὕο γ 61 δῖ 
ΟΥ αν ὸ]1] δἵ ἌΝΦῸ θδιι 

Υ. ὅ91. ϑυμὸς δ᾽ ὕ μφο- 
ρον) Οἵ. ῬΙΗΙ. 1887: ὦ τᾶν, δι- 
δάσκου μὴ ϑρασύνεσϑαι κακοῖς. 
Οἱ ἔπε ραγίϊοϊο δὲ 566 Οοᾶ. Ἐ.. 8511., 
ἔῸΥ ὕπ6 ρῆγαβθ ϑυμὸς ξύμφορον 

ΟΜ ΑΌΏΠΕ. 8. 487. 
Υ. ὅ98. ἄνευ γνώμης] ὙΊι- 

οαὐ Κπονίηρ πὸ τη ύξον. ὅ0 

Ηδοτοδο . ΥἹ, 81: ἦν δὲ ὁ Μιλτιά- 
δης Κροίσῳ τῷ Λυδῷ ἐν γνώμῃ 
γεγονώς. 

Υ͂. ὅ94. δεινὰ -- καπκα] Ἐχ- 
Ρ]αἰποᾶ ὈΥῪ Οεάϊρυ5 νβ. ὅ98 8664. 

γῆς πατροκτόνῳ. 
Υ. ὕθδ. παλαιὰν -- γένους] 

ΤΊΘ τυσγᾶρθυ οὗ ἰδ ἔδύμου, δηᾶ {Π6 
ἰηοοδῦ ἢ ὮΪΒ ταοὗΠ6Υ. 

Υ. ὅϑτ. τί γὰρ -- νοσεῖς] 
1. 6. τί γὰρ τὸ μεῖζον ἢ κατ᾽ ἄνϑρ. 
ἐστιν ὃ νοσεῖς; οἵ. ΜδΊΗ. 8. 268. 
πού. 

Υ. ὅ99 54. ἔστιν -- μήποϑ'᾽] 
γυασι γοβρθοῦ ἰο ἔστιν, νγγὸ τισϑὲ 
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θ00 πάλιν κατελϑεῖν μήποϑ᾽ 
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ς ὡς πατροκτόνῳ. 

ΘΗΣΈΕΥΣ. 

πῶς δῆτά σ᾽ ἂν πεμψαίαϑ'. ὥςτ᾽ οἰκεῖν δίχα: 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

᾿ ΗΝ 3 ᾿ ῃ , ΄, 
τὸ ϑεῖον αὐτοὺς ἐξαναγκασει στόμα. 

ΘΉΣΕΥΣ. 

ποῖον πάϑος δείσαντας ἐκ χρηστηρίων: 

ΟΥΙΔΙΠΟΥΣ, 

ὅτι σφ᾽ ἀνάγκη τῇδε πληγῆναι χϑονί. 608 

ΘΉΣΒΕΥΣ. 

008 
»Ὕ κ᾿ 3 Ἁ 7 

καὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τἀμὰ κἀκείνων πικρά: 

ΟΥΕΓΡΟῪΣ, 

ὦ φίλτατ᾽ Αἰγέως παῖ. μόνοις οὐ γίγνεται 
ϑεοῖσι γῆρας. οὐδὲ κατϑανεῖν ποτε᾿ 

ἂς ρα »Κ ὰ , ΓΕ ᾿ , 
τὰ δ᾽ ἄλλα συγχεῖ πανϑ' ὁ παγκρατῆς χρόνος. 
φϑίνει μὲν ἰσχὺς γῆς. φϑίνει δὲ σώματος᾽ 610 

610 ϑνήσκει δὲ πίστις. βλαστάνει δ᾽ ἀπιστία. 

Υ. 602. ἐξαναγκάσει Ι πᾶν γοβϑίουθα ἔγοσα 1,8. 1.0. Β. ΤΌΥ. 
γυϊρ. ἐξαναγκάξει, 

τππἀουβίαπα: Ὁ 15 ἔἰχοα ὃν δ ν 
{πὺ 1 τὴὰϑῦ ὩΘΥΘΥ γϑύθτγῃ. 
ΤΠ βρη βοδίίοη οἵ κατέρχεσθαι, 
[το τούπστη ἔσο 6 Χῖ]6, 15. 11Ππ8- 
ὑροίθα Ὀγ ΑΘΒΟΒΎ ΙΒ Αὐϊβίορμ. Βδῃ. 
110, ὅο κάτειμι Αρϑτη. 1294. πᾶ 
κατάγειν ν. 1688. ΟἿ, Υ͂ ἃ] οἸκ. Ἐπιν. 
ῬΒποθϑη. 480. ΒΕΙ5. πα ῬΟΥ͂Ν. Ελαγ. 
Μαά. 1011, Απί, 200. 

γ. 601. πῶς -- δέχα;] ον 
Π 6 Ὑ011] ὑΠ6 Ὺ 856 η4α ἔου γοῖ 
οὐ οοπαϊύίοι ὑπ γοὺ αν6]1] 
δραυῦν 1. 6. 850 ὑμδῦ γοὰ πουϑῦ- 
Π|616885 ἀο ποῦ Θμύθυ ὑμὶν ΦΘΥΥ  ΟΥ 165. 
ἘῸΥ ὥςτε ὑπ τιϑϑα οἵ, Χ δῃ. ΑΠΔΡ. 
Υ, 6, 26: ταῦτα δ᾽ ἔλεγεν εἰδὼς ἃ 
Τιμασίωνι οἵ Ἡρακλεῶται καὶ οἵ 
Σινωπεῖς ἐπαγγέλοιντο, ὥςτε ἐ ἐκ- 
πλεῖν. ΤΠ π ογα, ΤΥ, 81: ἐκήρυξαν 
τε, εἶ βούλοιντο τὰ ὄπλα παραδοῦ- 
ναι καὶ σφὰς. αὐτοὺς 4ϑηναίοις, 
ὥςτε βουλεῦσαι ὅτι ἂν ἐκείνοις δοκῇ. 

Υ. 008. ἐκ χρηστηρέων) Βοῖ- 
Βῖρ: ϑοοούαϊηῃρ ὕἤο ὑπ ΟΥ̓ΔΟΙΘ 
Τά η5. ὅπ πιϊδέογθαηθ ἐοσθίο!α ὃν 
086 οὐὔϑοῖ]6. 

Υ͂. θ004. 5.6110].: τῇδε πληγῆ- 
ναι χϑονί" ἀντὶ τοῦ ὑπὸ ταύτης 
τῆς χϑονὸς πληγῆναι. 

γ. 006 μα. μόνους οὐ -- γῆ- 
ρας] Αηΐ. 008 : ἀγήρῳ δὲ χρόνῳ 
δυνάστας κατέχεις (ὠὦ Ζεῦ) Ὀλύμ- 
που μ. αἴγλαν. Ἡ 6116 1 αποῦθϑ .} ἃ- 
605 ὁη ΔῃΐΠΟ]. ΧΙΤ, Ρ. 216. 

Υ. 608. τὰ δ᾽ ἄλλα -- χρό- 
νος} ΕῸΥ ὑπθ βϑηνπηηθηῦ 566 ΑἹ. 
646 844. δἃῃηᾶ 1714. 

γ. ὁ09. ἐσχὺς γῆς -- σώμα- 
τος] Η οιϑὶρ πη Κρ Ὁπϑ πο νγοταβ 
ἴῃ Οϑᾶ, ἘΠ. 2ὅ β8ᾳ. ἀρτθθ ψατἢ {Π686 
Ῥοίῃ ἴῃ ἔουτη οὗ βρ8ϑοῖ δηᾶ αὐ 
οἵ βϑῃηψπηθηῦ, Βαῦ {Π6 Ροθὺ ΟρΡροβθϑ 
γῆν σώματι, ἃ5. Βοοη αἴξου πόλιν 
ἀνδράσιν. 
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καὶ πνεῦμα ταὐτὸν οὔποτ᾽ οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσιν 
φίλοις. βέβηκεν. οὔτε πρὸς πόλιν πόλει. 
τοῖς μὲν γὰρ ἤδη, τοῖς δ᾽ ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ 
τὰ τερπνὰ πικρὰ γίγνεται. καὖϑις φίλα. 
καὶ ταῖσι Θήβαις εἰ τὰ νῦν εὐημερεῖ 
καλῶς τὰ πρὸς σέ, μυρίας ὃ μυρίος 
χρόνος τεκνοῦται νύκτας ἡμέρας τ᾽ ἰών. 
ἐν αἷς τὰ νῦν ξύμφωνα δεξιώματα 
δόρει διασκεδῶσιν ἐκ σμικροῦ λόγου" 
ἵν᾽ οὑμὸς εὕδων καὶ κέκχρυμμένος νέκυς 

θ16 

620 
020 

Υ. 61ὅ. -τανῦν Τ 1πα. 
Ἂς ὍΤΟ,.1 ἸιαΥ9 γγυϊτίθη τι ΒΥαη οἷς καλῶς τὰ πρὸς σέ. ΜΒ5. 

καλῶς τε πρ. σέ. 
ΟΥ͂, 619. ΤῊ οἱ ΜΒΒ. δορί. ΤΥΙΟΙ. ἐν δορί, νγμΐῖ οι Β στ παπὶ οΚ ἔο]]οννβ. 

Ἡ δύτη. τἹΡ ΟΥ τοίου δόρει οί Ποῖ ἃπᾷ ἴῃ υβ. 1809. 1381. 8566 
Πϊ5 ποῖΐθ οὐ Εγέαγα 5 ΑἹ]. Θ4, τηϑ]. ν. 627. γγβούθ π απούθϑ ΟΒοοτο- 
βοβοῦβ δα ᾿Ῥηθοάοβίπηη ἴῃ ἱπάῖος δά ΒοΚΚοεὶ Απθϑοᾶ. Ρ. 1804: τὸ σὺν 
δόρει καὶ σὺν ἀσπίδι, ὅπερ ᾿Δριστοφάνης παρεμφαένει ἐν Εἰρήνῃ ἐν 
μώμῳ Σοφοκλέους προκείμενον, ὡς ἀπὸ τοῦ δόρος ἐστίν. Απᾶ ἴπ [πὸ 
ῬΙΔΥΒ ΠΟῪ δχύϑηϊ, ὙΠΘΉΘΥΘΙ ΟΡΠΟΟΙΘ5. ἢδ85 πϑοα {πῸ ἀδθῖνο οὐ Πὶ5 
ΠΟΙ, Π6 πὰ ΡΙαὐοὰ 1Ὁ οὖ π6 ομᾶ οὗ ἃ ὑγϊπηθίθι, 50 ὑπϑῦ ὑπο Υ6 15 ποῦ 
Ε ΒἰὨΡῚ6 Ραβϑαᾶρο ἴῃ ὙΠΟ δόρει ὁδπ θ6 τοηαϊτοᾶ ὉΥ ὕπ6 τηθίγθ Οἱ. 
ῬΙον ν. 1804. ΑἹ. δ1δ. 704. 1060. 1270. Απλ. 195. Τυοόμ, 240. 478. 
οα. Βυ.- Τὴ {π686 Ῥᾶδβαρθβ Ὁ 15. ἀουθ 8] ὙΠ] ἢ ἔουτη ΒΟΡΠΟΟ1865 ργθ- 
ἴουγϑᾶ, ϑχοθρύ ὑπδῦ ἴῃ Α1. 1066. 1π6 νδυῖουιβ γσθδάϊηρ' τηϑηθοηθᾶ ὈγῪ {Π6 
ΘΟ ΠΟΙ 580, ὡς ἐλοιδόρει, οἸΘΔΥΥ Ῥοϊπύβ ἴο {πὸ οἹά γτϑδάϊῃρ' ἕλοι δόρει. 
Βαΐ 1 νγ ἃ ὕπουβ ἴο γϑδίουβ δόρει, δ5. ψ)1ὸ τητιδβὺ, ἀρϑϊηϑὺ ὑπη6 ΜΗΚ,., 
10 15 ααϊΐθ ΟἸΘΔΥ γπδὺ ΘΟΌΥΒΘ γγχ6 Οπρηΐ ἴο {0]]ΟῪ ἴῃ ἜΠ6 ΟἾΠΟΥ Ραββᾶρδδ. 

γ. 6011. πνεῦμα] ΤΕΐΒ 15. Βα 
οὗ {Ππ6 ταϊπα ὈΥ ὦ Ῥοθῦϊο τιϑᾶρθ, ὃ 
Ἄρη πνέων, Φ Πα οΟὗΠΘΥ ΒΙΤΏΙΠΔΥ 6Χ- 
ΡΥθβδϑίοηβ, ΒΕ15. ΕῸΣ βέβηκεν 5668 

φωνα᾿ οὔπω γὰρ ἦν ἔχϑρα Θη- 
βαίοις καὶ ᾿“ϑηναίοις. ΒΥ {6 
γγοτᾶβ τὰ ξύμφωνα δεξιώματα πε 
τησδῦ ππαουβίδηα ὉΠ 6 Ποβρτῦδ- 

γν. ὅ2. Ἷ ἱ ᾿τὐγ ϑηᾷ ἔσγιθη ἀβ ρ, Υ ΒΊΟΝ 
Υ. 614. τὰ τερπνα -- φέλα] πὸ ΤΠΘΡ ΘΠ 5 616 ὕΠπΠ 6 Θ0ΠῈ- 

ΕὙΘΠαΒ 8108 ΔΥΘ αἰββοῖϊνθα πϑοίθα νι {πΠ6 ΑὉΠ ΘΗ 88. 
πᾶ ἀρϑῖῃ πηΐ[θᾶ, γ. 619. ἐκ σμικροῦ λόγου] 

Υ. 617. χρόνος -- ἰών] Ῥο- Οῃ 8 ἔγίγοϊοιβ ργούθχί 866 
ΒιθΥδ δ Θῦϑ 8, Επατ. ῬΈΟΘΗ. 1087: 10}. οἡ Α]. 12δὅ. δηα Ῥμι]οοί, 
καὶ παρϑενεύου τὴν ἰοῦσαν ἡμέ- 114. ποίο. 
ρᾶὰν μένουσα. δὰ ῬΘΙον ν. 1771: ὙΥ. 620. ἕνα] ὙΠ ΘΥΘ, οὗ ἴπ 
ἰόντα φόνον. Εν. 

Υ. 618. ἐν αἷς] οΥγ 5. ΤΠ] ΔΥΙΥ 
Απύ. 1064 544. ἀλλ᾽ εὖ γέ τοι κάτ- 
ισϑι μὴ πολλοὺς ἔτι τρόχους ἁμιλ- 
λητῆρας ἡλίου τελῶν, ἐν οἷσι 
τῶν σῶν αὐτὸς ἐκ σπλάγχνων ἕνα 
ὙΟῸΝ νεηρῶν ἀμοιβὸν ἀντιδοὺς 
σει 
1014, ὅ610]1.: τὰ νῦν ξύμ- 

ὙΠΟ Ρ]8 66, ὃδ5 Ηϑδαύῃ οὔβου- 
γ65. Τὸ 15 ὙΘΥῪ βύγϑηρο ποῦ ὃ Θἢ ἃ 6- 
ἔθυ Βποι]4 μᾶνγο ἱπουρηῦ {πΠ|85. Ῥδγ- 
{1016 ἀφοιάθαϊνγ χρονικὴν ἴῃ {π|5 
Ρώβθᾶρο. ΤῈ6 ΤΠΘΡδηΒ που] 58π- 
ἔθου. ἀοβίσγαούϊοι τη {πὸ θαυ! -Ιϑὸθ 
οἵ Οραϊριυβ. ὅ686 γν. 411. ἩΒπμΜ. δ 
ΤηΘΘ 5 ὑπῖ5: πα ΔΙ ΠοΟΌΡ γοῦ 
ΦΥ͂Θ ΠΟΥ͂ ἰπ ἃ 5ύδίο οὗ οοποοτᾶ 
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ψυχρός ποτ᾽ αὐτῶν ϑερμὸν αἷμα πίεται. 
εἰ Ζεὺς ἔτι Ζεὺς, χὠ Διὸς Φοῖβος σαφής. 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἡδὺ τἀκίνητ᾽ ἔπη. 
ἔα μ᾽ ἐν οἷσιν ἠρξάμην. τὸ σὸν μόνον 
πιστὸν φυλάσσων᾽ κοὔποτ᾽ Οἰδίπουν ἐρεῖς θ2ὅ 

θ2ὅ 

ἀχρεῖον οἰκητῆρα δέξασϑαι τόπων 
τῶν ἐνθάδ᾽. εἴπερ μὴ ϑεοὶ ψεύσουσί με. 

ΧΟΡΟΣ. 

"» ᾿ς Ἁ » - 9 " 

αναξ. πάλαι καὶ ταῦτα καὶ τοιαῦτ᾽ ἔπη 

γῇ τῇδ᾽ δδ᾽ ἁνὴρ ὡς τελῶν ἐφαίνετο. 0890 

ΘΗΣΕΥΣ. 

630 
» Ἃ 3 3 4 

τίς δῆτ᾽ ἂν ἀνδρὸς εὐμένειαν ἐκβάλοι 
ν ς 9 χὰ - ς ες 

τοιοῦδ᾽. ὅτῳ πρῶτον μὲν ἡ δορύξενος 

αι πη ΤΠΘΡ δ 8, γοῦ ἃ 1116 
Ὑ111 οοη 6. ψΠ 6 ᾧπ6 ΤΠ ΘΡ 8 
ΔΙΙΏΒ ὙΨ111. Ὀγοῶ Κ' ὑπδαύ ὑγοϑῦν 
ΜΠΙΘΝ ΠΟῪ παρ ὕπο [0 
γοῦ, ἃπα ν1}} βιβύδίη ἃ π6ὃ - 
ΥΥ ΒΙΔΌρΟΥ ἃ ὕ ΤΠΥ̓ ὕοι. 

Υ. 0922. χὠ Διὸς Φοῖβος) 
Νϑνο ΘΟΙΡδγ 65 ΑἹ]. 401, 460. 952. 
Αἀᾶ ΑἹ. 172. Απῦ. 824 5α. ῬΙΠ]. 
948. 1028. ὅθ ν. 798 (190). 

ΤΡ1ὰ. Κ'.6801.: σαφὴς" ἀντὶ 
τοῦ δ ϑῆν, ὡς καὶ Ὅμηρος͵ (Ι. 
Ιν, 404)" ἐπιστάμενος σάφα 
ἐδ ἐν, δνεὶ τοῦ ἀληϑῶς. Οοι- 
Ρᾶτ Οοδᾷ. ᾿. 890. πα δβϑρθοῖα}ν 
1011. 

Υ͂. 628. ἀλλ᾽ οὐ γάρ] ΕῸΥ [Π6 
86. οὗ {π6 ΡΔΡ161685 ἀλλὰ γὰρ 8566 
ῬΗΠ1]. 81. ΕῸΓΣ τἀκίνητα, ὙΠ1Θἢ {Π6 
β΄9Π01. τϑηᾶθυβ τὰ ἄῤῥητα, οἵ, Απύ, 
1000: ὄρσεις με τἀκίνητα διὰ φρε- 
νῶν φράσαι. ἈΠΑ ὈΘΙοὸν ν. 126 
(4611): ἃ δ᾽ ἐξάγιστα, μηδὲ κινεῖ- 
ται λόγῳ. 

Υ. 624 54. ἔα μ᾽ ἐν οἷσιν ἠρ- 
ξάμην]). 50, εἶναι, ἴ. 6. 16 τι 8 
Βύορ ἴῃ ψπῃῶὺ Τ αν οομ- 
6 η 64 βΒδυϊῃρ', ἱ. 6. Ἰοὺ 1 6 
ΘΠΟΤΙΡῚ ἴο Πᾶν ΒΡΟΚοα δι λις 
θορη ἴο Θχρ]δίῃ. τὸ σὸν πιστὸν 
ἷθ ὑπ6 βϑπ|86 ἃ8 τὴν σὴν. πίστιν. 
ὅθ ῬαΒΒΟΥ͂ 5. Υ, πιστὸς ΤΙ, 2. 
ΕῸΥ {π6 τηϑῦου. 566 Υ. ὅδ0 (ὕϑ5)., 

Υ, 6027, εἴπερ μὴ ϑεοὶ ψεύ- 

σουσί μὲ] Τ0η1655 ὑπ αοάβ 
ὁδαβε ὑπαὺ 1 ΔΡΡΡΘΔΥ ἃ 187. 
ὅδ νυν. 1497. 

Υ͂. 628 5ᾳ. ταῦτα καὶ τοιαῦτ᾽ 
ἔπη γῇ τῇδ᾽ -- τελῶν] 1.6. (ἴῃ 
{πὸ τον 8. οὗ ἴπ6 Ροϑῦ Β΄ πη861 , Υ. 
647.) ταῦτα καὶ τοιαῦτα, ἅπερ φη- 
σὶ, ταύτῃ τῇ πόλει τελῶν. τελεῖν 
τί τινι βρη ἔρθθ 0 Ῥ8Υ, ἴο ἔπτ- 
ὨἾΒἢ Δ πρ' 0 ΦΏΥΟΠΘ. 

Υ. 029. ὡς τελῶν ἐφαίνετο] 
80 ΑἹ. 826: καὶ δῆλός ἐστιν ὥς τι 
δρασείων κακόν. Απύ. 242: δηλοῖς 
δ᾽ ὥς τι σημανῶν νέον. Χοη. Αῃ. 
Βυ τὸ δὲ σύμπαν δῆλος ἦν 
Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶσαντὴν ὃδόν. 
ΤΠ γδῖδ ἘγΔΙΟΒΊΗ. Ρ. 441. Ἐ. 8.90. 
ΒΕΚΚ. εὐ μὲν γὰρ τούτου καταψη- 
φιεῖσϑε, δῆλοι ἔσεσϑε ὡς ὀργιξόμε- 
γοι τοῖς πεπραγμένοις. Οἵ. ΜΈ. 
8.569: 

Υ. 680. τές ---ἐκβάλοι] πο 
Ὑ111 τθἔυσϑϑ ὅπ θη θυ πη 66 
οὗ 5 0} ἃ πηϑηῦ ΟἿ ἐΠ18 Β56Ώ86 
οὗ [π6 νϑὰρ ἐκβάλλειν οὐ ἀποβαλ- 
λειν 5866 Μί50611. ΟΡ 5. ο]. ΠΙ. 
ἘΠΕ Ρ. ἀθ8,.), ,Α'ϑὺ: ΜΓ οὐέ ἘῈ. ρΡ..49. 
ΠΕΡ. ὅ9 ἱπητηθ 18 6 1 δέου οὔποτ᾽ : 
ἐκβαλῶ χάριν. ὅο αἴ5ο ἐκχέαι χά- 
ιν ἴῃ λιν. ἔγαρι, 11. ῬμΠοοίθίδ. 

ἐκβαλεῖν ΔΒ ὕπ6 56η88 οὗ τὸ- 
ἰγδούϊηρ' ἴῃ Οοᾶ, ΗΠ. 849. ΒΕΙ5. 
ΟἿ, ῬΒηοοῦ. 18. Απύ. 649. 

Υ, 651 μᾳ. ὅτῳ --- ἑστία] 1. ο, 
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Α ἊΨ δ “Ὁ 3 ᾽ Ψ , 

κοινὴ παρ᾽ ἡμῖν αἰέν ἐστιν ἑστία; 
" ᾿' 3 

ἔπειτα δ᾽ ἱκέτης δαιμόνων ἀφιγμένος 
-»Ὕ -μ 3 ᾿ δ 3 Ἁ , 

γῇ τῇδε κἁμοὶ δασμὸν οὐ σμικρον τίνει. 
δὺς Α » 3 ν ͵ 
ἁγὼ σεβισϑεὶς οὔποτ᾽ ἐκβαλῶ χάριν 

θ8ὅ 

Ἁ - ’ ᾽ , » 

τὴν τοῦδε. χῶρα δ᾽ ἔμπολιν κατοικιῶ. 
ΝΑ δὰ μος ; 

εἰ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡδὺ τῷ ξένῳ μίμνειν, σέ νιν 
τάξω φυλάσσειν᾽ εἰ δ᾽ ἐμοῦ στείχειν μέτα 
τόδ᾽ ἡδύ. τούτων. Οἰδίπους, δίδωμί σοι 
κρέναντι χρῆσϑαι. τῇδε γὰρ ξυνοίσομαι. .640 

θ40 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ Ζεῦ. διδοίης τοῖσι τοιούτοισιν εὑ. 

ΘΗΣΒΕΥ Σ. 
,ὕ - , ᾿ ΄ ᾽ὕ ᾽ ΄ 

τί δῆτα χρηζεις ; ἡ δόμους στείχειν ἐμους : 

Υ. 686. 1 πᾶν πυϊζίοη ἔμπολιν ἴον ἔμπαλιν ἔτοτιη Μιδροτδν Θ᾽ 
οομ]. ΟἿ. 1166 (1161). 

ὅτῳ αἰὲν κοινή, ἐστιν ἡ δορύξενος 
παρ᾽ ἡμῖν ἑστία, πο ἢ νγογᾶβ ἃγ8 
ΥἹρΒΟ]Υ ᾿πουργοίθα Ὀν ΒΥ πο: ἴο 
ποῖ ἴῃ ὑπο ἔἰγϑύὺ ρῖδορ ὑπ6 
αἰῶ οὗ πόβριθα!τῦνγ ΔΙ ΟΠ ρ' 
1515 ΘΥ̓ΘῚ ΘΟΙΏΙΊΟΠ. ΗΘ ΘΙ δ ἢ ἢ 
ΥἹΡΉΠΥ ΟΌΒΘΥΥΟΒ ὑπῶῦ ΤΠ ΘΒΘΤΙΒ 
τηθϑηβ 6 Μ1ΠΠ ΑἸαΥΒ Ρ6 τϑϑαᾶνυ 
ἴο 5ΠΟΥ Βοϑριία!ν ἴἰο Οδαϊραβ, 
ἔου ὑπὸ ταπιῦπι δ] ἐγ Θ  ἀβμῖρ οὗ ὑπ ουὰ- 
ΒΘΙν 5. ΟΥ ὕπο} διηοοϑίουβ. 

1θ1ἅ, δορύξενος] ῬΙΟΡΘΟΥΥ 
ῬΟΙΙαχ 110. ΠΠ. 8. 60., ὁ ἐκ τῆς 
κατὰ τὸν πόλεμον ἐπιμιξίας τὴν 
γνῶσιν πεποιημένος, 85 ΟἸϑιοτιβ 
δα Τϊοιηθᾶθθ ἴῃ Ἡομοῦ; ὙΠῸ ἢ 
ΒΆΤΩΘ ΘΧρΡΙ δηδύϊοι 15 σἴνθη. Ὀγ δα1- 
485, Επδύεονπμιπβ ἃηα οΟὔΠΘΥ δτ|- 
ὉΠποΥ5 αὐοΐρα ὈγΥῚ ΑἸ ΟΥ οα Ἠδό- 
ΒΥ ΟἿ. γο]. 1. ». 1025. Τη6 νου 
ΠὰΒ ἃ ὙὙΙΟΘΥ 86. Θιηοηρ' {π6 ἐγᾶρο- 
αἰδηβ, μα 5 ραῦ ἔοΥ {πΠ6 ρῥ]δῖῃ 
ξένος, 885 ῬΥῪ Ἐππτν. Μαᾶ. 688. «ἀηᾷ 
ΞΟΡΆ. ἘΠ, 46, ΠΟΥ. 866 'οΠο!. 
ΒΕ15. 

Υ͂. 688. ἱκέτης δαιμόνων) 
3ον. 1218: τοὐϑιδεοῦ γε προστάτην. 
οὗ, 1171 (1166). ῬΗΙ]οοῦ, 788: κἄμ᾽ 
ὄντα σαυτοῦ πρόςτροπον, οἵν(ν. 51. 
οὐ {μ15 ΡΙαγ. ΒΥ δαίμονας {π6 
ἘΠΙΥΙΘΒ δὺ6. ΟΥΙΔΘΉΤΙΥ τηθϑηΐ, 

ΜΗ͂Β, ἔμπαλιν. 

ΟΝ, 81. 5.9801.: σέ τὸν Χο- 
ὃν. 
Υ͂. 688 5ᾳ. ἐμοῦ στείχειν μέ- 

ταὶ ἘῸΥ {π6 ροβιίίοῃ. οἵ π6 ρυθ- 
Ῥοβίθίου δὔου 105 οαϑ6 8566 ῬΠΙ]. 
6022. ΕῸΓ τόδε Βϑ δὶ ρ ΘΟΙΙΡΘΥΘΑ 
ΤΥΔΟΒ. 458: τὸ μὴ͵ πυϑέσϑαι, τοῦ- 
τό μ᾽ ἀλγύνειεν ἄν ἀιιὰ Ἠοτ. 84- 
{τ 1,1, 178: δὴ ΥἹΟῚ ΥΘ τη σὕτι 
ὀχδπίπηθπι --- ποὺ 7ὰν ἃ 

γ. 03954. τούτων χρῆσϑαι]) 
Α Ῥυϊοῦ δβχρυθββίοῃ οἵ Ππ6 9] ουγρ' 
τηθϑηΐηρ: 18 4180 1 ρουύταϊύ 
γου, ἴο ἤδϊκο. γοῦν ὁδοῖοθ 
ὙΠΟΌΒΘΥ οὗ ηθ86 ὕψο γοῦ 
Ῥιϑῆθυ. ἘῸΥ χρένειν Ἰοϊπϑα τὴ] 
ἴπθ ροηϊίίνε οὗ, Οοα, Τ, 640. ᾿ 

γ. 0640. τῇδε γὰρ ξυνοΐίσο- 
μαι] 1. 6. ἔουῦ 1 “11 δοοθᾶθ ἴο 
ΥΟΌ ὙΓ1ΒΠ68 ΘΙΔΠΘΥ ὙΓΔΥ, ὙΒΘΥΠΘΥ 
γοι ἀοβῖγθ ἴο γϑπηϑῖ ΠΘΥΘ, ΟΥ̓ ἴο 
5ο υχῖδ τηθ, ΤῊ 5680]. γ761} ἱπίοι- 
Ρτοίβ: συνοίσοματν" συμπράξο- 
μαι, ὡς σὺ βούλει. ΒΕΙΒ. 

γ. 641. διδοίης -- εὖ] Οἱ, 
Οεα, Β. 1081. φηᾶα ῬΕΙΌΡΚ οἡ Ἐπὰν, 
Απάτοιῃ. 751... 

γν. 642. δόμους στείχειν) Οἡ 
ὕπ6 δοουβαῦίνο ἀθρϑμηᾶϊπρ ὁ {Ππ8 
γ 6 στείχειν 566 ῬΒΙ]οοί. 144, ΟΥ̓, 
Ἠοβύ 8. 104. ποί, 4. 



νέμω... ..᾽". 

ΕΟ  ς Ύ Υ Ρ  ΨΨΎΨΨΨ ΨΥ 

ΨΥ ξαν ΐῇ 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝέι. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

εἴ μοι ϑέμις γ᾽ ἦν. ἀλλ᾽ ὁ χῶρος ἔσϑ᾽ ὅδε. 

ΘΉΗΣΕΥΣ. 

ἐν ᾧ τί πράξεις: οὐ γὰρ ἀντιστήσομαι. 045 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

04 3 τ ΄ » ἄρ ἄς 8 , ἐν ὦ χρατήσω τῶν ἔμ ἐκβεβληκοτων. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

μέγ᾽ ἂν λέγοις δώρημα τῆς συνουσίας. 

ΟἸΕΑΤΤΟ ΕΣ, 

εἶ σοί γ᾽ ἅπερ φὴς ἐμμενεῖ τελοῦντί μοι. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

ϑάρσει τὸ τοὐδέ γ᾽ ἀνδρός οὔ σὲ μὴ προδῶ. 

ΘΙ ΠΟΙΟΣ, 
» ΩΝ, 3. Ὁ 9 

οὔτοι σ᾽ ὑφ᾽ ὄρχου γ΄. ὡς κακόν, πιστώσομαι. 6060 

ΘΗΣΕΥΣ. 

060 οὔχουν πέρα γ᾽ ἂν οὐδὲν ἢ λόγῳ φέροις. 

Υ. 648. εἴ μοι ϑέμις γ᾽ ἦγ] 
ΕΙΡΏΟΥ Ἡθυϑηη: 1 τὖ 6.6 
Τα νν ἔα] ἔον τι 6. Νού δ5 ΒΥΌΆΠΟΚ: 
γγοῦ]α {πδῦ. 

Υ. 646. 5.6801.: εἰ δύναιο Ἀρα- 
τεῖν τῶν ἐχϑρῶν ἐνθάδε μένων, 
μέγα ἃ ἂν δώρημα λέγοις [1. 6. μέγα 
ἂν εἴη τὸ δώρημα, ὃ λέγεις] τῆς 
ἐνταῦϑα διατριβῆς. ΤΠ6 ποτὰ δώ- 
ρημὰ ΟΟΟαΒ ἴῃ [Π6 581ὴ6. 5686 
ῬὨΙ:οοίῖ. 117. 

γ. 047. ἐμμενεῖ τελοῦντι 
μοι] Τί γοὰ Μ1Π ἀθ14θ ὈΥ 
γοῦν ΡΥΟΙΙΒ6; τελοῦντι 15 ἔα- 
ἴαγο.  ἐπίηρ' 15 β81α ἐμμένειν τινί, 
ὙΠΟ ΘΉγΟΩΘ 6815 ἴῃ ταϊμά, δ8 
ΑΘ 56}. Ῥγομι. 584: ἀλλά μοι τόδ᾽ 
ὠμένοι καὶ μήποτ᾽ ἐχτακείη. ΒΕΙ5. 

ὅ6801.: εἰ ἐμμένει σοι τὰ ἐπαγ- 
γελϑέντα. ΕῸΥ φὴς 866 ῬΒΙ]οοί. 
1810., ἔον τελοῦντι Μετ. 8. δῦ. 
ποία ὃ. ΤῈ Ῥοθὺ Πϑύθ δ 05 ὑπ6 
βϑῖηθ ὑπίπρ᾽ ἃ5. ΡΟΥΘ Υ. 626: ἔα 
μ᾽ -- τὸ σὸν μόνον πιστὸν βυ; 
λάσσων. 

Υ. 648. 5΄680].: τὸ τοῦδέ γ᾽ 
ἀνδρός" ἐφ᾽ ἑαυτοῦ πεποίηται 
τὴν δεῖξιν ὁ Θησεύς. Ἐρ᾽ τὸ τοῦ- 
δὲ 566 νυ. ὅ88 (687), ἔον {π6 8ο- 
οαδεύινο Μού(ἢ. 8. 414. 19. Το δ 
8.104. ποΐε 8. ἃπα ΡΕΠῈῸρκΚ οη Ἐπιν. 
Απάτγοιῃ. 994. 

Υγ. 649. 5 680].: πιστώσομαι" 
πίστιν ἐπιϑεῖναι παρακελεύσω. ΑΞ 
ἕν λιταῖς, ἕκ ποδός, ΔΗ ΒΊΠΉΣ ΔΙ 
τηοᾶθ5 δὲ Ὄχι Β5100) 816 τπι5ϑ84 Π1Κ 
ὑπ6 Τιαὐϊη ΔΙΑ ῖγΘ ΟΥ 86 1πβύτα- 
τηθηῦ, 80 ἡφ᾽ ὄρκου 15 θαυϊγϑ θηΐ 
ἴο ὅρκῳ, πιστουσϑαΐί τινα ὅρκῳ 
τηθϑηΐπρ' ἴο θ᾽ πα βοη6 οπ6 ο 
ΟΠΘΒΘΙΥ θΥ δη οδύϊ. Οἐ ΡΆ]]. 
811: οὐ μήν σ᾽ ἔνορκόν γ᾽ ἀξιῶ ϑέ- 
σϑαι, τέκνον. 

Υ. 60. ὅ.6]ιο].: οὐκ ἂν πλέον 
λάβοις ὁρκίσας μὲ ἢ λόγῳ πιστεύ- 
σας. Ἠδιμμδ πη: ΠΟΥ ὙΠΠῪ2᾽.γοα 
ΟΟΥΌΔΙΗΙΥ σα ΤΠ]ΟΥΘ ὈΥ ὩΥ 
οδύμ, πη ὈΥ ΤΥ Ρ]δῖη ὐὐνὴ 
τηΐ86. ΕῸΣ φέρειν 568 ν. 6. 
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ΟΥΔΙΤΕΘΉΣ,. 

πῶς οὖν ποιήσεις: 

ΘΉΣΕΥΣ. 
» 4 3»: ΟὟ 

του μαλιστ ὑχνος σ᾽ ἔχει; 

ΟΥ̓ΔΎΤΓΘΈΣΣ; 

ἥξουσιν ἄνδρες 

ΘΗΣΕΥΣ. 

ἀλλὰ τοῖς δ᾽ ἔσται μέλον. 

ΟἸΙἸΑΤΗΘΎῪΣ; 
χ 2 ’ 

ορὰ μὲ λείπων 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

μὴ δίδασχ᾽ ἃ χρή μὲ δρᾶν. 

ΘΕΔΈΤΡΟΥΣ, 
3 ν ΕΣ 4 

ὄχνουντ ἀναγκῆη. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

τοὐμὸν οὐκ ὀκνεὶ κέαρ. 

ΟἸἹἸΔΙΠΟῪΣ: 

θδῦ οὐκ οἶσϑ᾽ ἀπειλὰς 

ΘΗΣΕΥΣ. 
3 ς᾽ ΄ Ν 

οἱδ᾽ ἐγὼ σὲ μήτινα 
ἐνθένδ᾽ ἀπάξοντ᾽ ἄνδρα πρὸς βίαν ἐμοῦ. 

[Υ. θὁδδ. μή τινὰ Ὁ ϊπᾶ.]} 

Υ. 6061. β.Ππὸ].: ὄκνος" φό- 
ος. 
Υ. θῶ. ἥξουσιν ἄνδρες] 80. 

ἴ1ἴο ΙἸοδα 6 διῦύνγδύ ἴο ΤῊΘΡ 65. 
--- ΟΠ 01]. : τοῖςδε᾽ τοῖς τοῦ 
“Χοροῦ. 

Υ͂. θὅ8., ὅρα με λεέπω τυ) 506. 
1οϑύ ΠΟΥ ΥΘΠΊΟΥ͂Θ Τ6. 

Υ͂, 0δ4. 5.980].: ὀκνοῦν τ᾽ 
ὧν νάγκη" οὐ νεμεσητόν μοι, εἶ 
ὑπὸ δέους ἐπὶ τὰ αὐτὰ συνεχῶς 
λέγω" τὸν φοβούμενον “γὰρ ἀνάγ- 
κη ταὐτὰ λέγειν. Οὐκ ὁκν εἴ" οὐ- 
δὲν δέδοικεν. 

γ. θδὅ. οὐκ οἶσϑ'᾽ ἀπειλάς] 
ΑὙσᾶγ Κιηα οἵ ᾿πτουσαρ θα ἀϊδ]ορτιθ, 
Του 8180 ἴῃ νυ. 652 ---αΑὔδ.., {Π6 
ῬΘΥΒΟΩ. ἰηουγιρίθα ποὺ ροϊηρ' οὁΠ. 
Τῦ νγδϑ᾽ }  ΟΟΒΒΔΙῪ ὑπδὺ 811] {π6 ἀοα 5 
οὗ Οραϊριυβ 5μου]α 6 βαὐιϑῆβα δἵ 
Οπθ6, ὈΥ τηροϑύϊηρ' ποτ Πα] γγ. 
ΗΒΆΝΜ. 

Υ. 6ὅ6. πρὸς βέαν ἐμοῦ) 
Ἀρδϊηβῦ Τ᾿ Υ ΜὙ111. 850. ΑἹ. 1827: 
πρὸς βίαν ϑάψειν ἐμοῦ. Τὰ ἐπ 
ΒΆΙΩΘ Β6ηδον, 864, βίᾳ φίλων, ἵτι 
ρ΄ οὔ γ ἔγϊοπμαβ, μα ἴῃ 
ν. 948. ἐμοῦ βίᾳ. : 



ΕΞ πα σας 

ϑαρσεῖν μὲν οὖν ἔγωγε. 

005 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩΝ,, Ξ" 

πολλαὶ δ᾽ ἀπειλαὶ πολλὰ δὴ μάτην ἔπη 
ϑυμῶ κατηπείλησαν᾽ ἀλλ᾽ ὃ νοῦς ὅταν 
αὑτοῦ γένηται, φροῦδα τἀπειλήματα. 600 
κείνοις δ᾽ ἴσως κεί δείν᾽ ἐπεῤῥώσϑη λέγειν 
τῆς σῆς ἀγωγῆς, οἶδ᾽ ἐγώ, φανήσεται 
μακρὸν τὸ δεῦρο πέλαγος. οὐδὲ πλώσιμον. 

χκἄνευ τῆς ἐμῆς 

γνώμης. ἐπαινῶ. Φοῖβος εἰ προὔπεμψέ σε᾿ 000 

ὅμως δὲ χἀμοὺῦ μὴ παρόντος οἶδ᾽ ὅτι 
τοὐμὸν φυλάξει σ᾽ ὄνομα μὴ πάσχειν κακῶς. 

Υ. θὅϊ 54. ὅ'ομ οϊ.: πολλαὶ “δ᾽ 
ἀπειλαί ἀντὶ τοῦ" πολλοὶ ἄν- 
ἅγρωώποι πολλὰ ἀπειλήσαντες ἐκ 

 ϑυμοῦ, πέψαντες τὸν ϑυμὸν καὶ 
τὸν καϑεστηκότα νοῦν ἀναλα- 
βόντες, ἐπαύσαντο τῶν ἀπειλῶν. 
ΤῊ 15. ὕπ6 τἱρηῦ 5656: ΤΠ] ἃ ΠΥ͂ 
πγοούθηΐϊηρδ πᾶν Ἰτοδαν 
αὐϑοτοὰ ἸὩΔΩΥ γν810} ΜΟΥαΒ 
ὉΠγοαρ ἀπροΥ. ΤΠ6 {πγϑεϑΐβ 
πθιβοῖνοβ 8΄6 τοργοβοηϊθα ἃ8 
τπγοαύοπίηρ. δο ἴῃ ῬΥΔΟμίη, 846: 
χὠ λόγος σημαινέτω. ἩΒΕῈΜ. ΕῸΣ 
π6 Ῥναϑο πολλὰ ἔπη ἀπειλεῖν 
ΝΘ 6 ΘΟΙΠΡΑΓΘΒ Δ]. 1096: τοιαῦϑ'᾽ 
ἁμαρτάνουσιν ἐν λόγοις ἔπη. ΤῈΘ 
ΒΘῺΒ6 ἴῃ Ὑ1ΟῈ 1 15 ΒΡΟΪζθη. πᾶν 
ἀϊδουβθοα {ΠῚ ἴῃ. θηϑυτγα Α]. ἃ} 
ΤΟΡΘΟΚ. οαϊς, Ρ. 80 544. 
Υ. θὅ8 54. ὁ νοῦς ὅταν αὖ- 

τοῦ γέν. ΕἸ τ 51ΘΥ ΠὰΒ τοβίογθα 
αὐτοῦ ἴτοτη βοῖηθ ΜϑΝ., τηϑκίηρ' 
π6 β56η86: ΨΈΏΘΗ [ΠΥ ὉῸΡΗ 
Ποῖ τϊπϑ ὑπιύπον, 1 ὑμῖηΚ 
αὑτοῦ, 5τπὶ ΘΟΙΏΡΟΒ, ΠΙΠΟΝ ΠΊΟΥΘ 
Βαϊ 8.016. ὙΠΘη ἃ πιδη 1 ΦΗΡΎΥ, 
6 ἀϊγθοῖβ ΠῚΒ. τὐϊπα ΡΥ ΟΠ] ΑΥΪγῪ 
ἴο {πὸ οὈ͵θοῦ οὗ Πῖ58. δῆρου, θα 
ῬΗ παρα ὈῪ Ῥδββίοῃ, ἃμᾶ ἀθρυῖϊνϑα 
οὗ [Π68 ἔτθο τιδ6 οὔ παρτηθηῦ, ἩΈΕΜ, 
Οἵ, Ἡ ϑύτη. οἢ γιρ. Ρ. 149. 
Υ. 6600 54. κεένοις δ᾽ ἴσως 

--- ἀγωγῆς] Βοἱβῖρ Υἱρ Ὁ 701Π5 
ἴσως ναὶ φανήσεται, γοίοτυνϊηρ ἴο 
ΒΟΒΔΘέΘΥ Τιοηρ, Ρ. 8ὅ7. ἔου δπ 
Θχρ δηδύϊοῃ οἵ ὑπ18 δάγθυθ ἴῃ {ῃ6 
Β6Ώ886 οὗ ργοΐθοίο. ΤπῸ αἀδύϊγα 
κείνοις Ὑϑΐουβ ῬΟύΕ ἰο ἐπεδῥώσϑη 
δᾶ ἴο φανήσεται, 80 ἐπε κεένοις 

ἐπ. λέγειν ἰθ ὑΠ6 βϑ:η 86. ὃ85 κεῖψοι 
ἐπεῤῥώσϑησαν, ὥςτε λέγειν. ΟΥ. 
Μοῦτμ. 8. 297. ποΐθ 2. ΕῸν ἐπεῤῥώ- 
σϑη Νονϑ τοῦθιβ ἰο Κυπθρθυ᾿ 5 
ὅομῃμ. ΤἘπαογᾶ. Ρ. 2171. Τὸ 15. ποῖ 
αὖ 4}1} οΙθαν μον ἴπθ ΘΘΏΣΙ͂ΥΘ τῆς 
σῆς ἀγωγῆς ο8 ἀορομᾶ ὍΡΟΙ ὕΠ6 
νγοτα λέγειν. ῬΥΟΡΔΌΙΥ ὑπὸ Ραβδαρο 
15. σοΥΥρύ. 

Υ. 662. πέλαγος] ΤΠοΒ6 ἃμᾶ΄ 
ΒΙΔΙΔΥ ΒΥ ΡΒ ΔΥῸ ῬΓΟΥΘΥΌΙΔΙΠΥ 
τι564 ἴο 5ΙσΉὙ ὑπ ουθαύποϑϑ ΟΥ 
ἄδηροῦ οὗ Δ ὑμίηρ. ΑὙΠ6π.1, 18: 
εἰς πέλαγος αὐτὸν ἐμβαλεῖς γὰρ 
πραγμάτων. ΟἿ ΘΟΉ πον, Η6116- 
ΠΟΙ ΣΧ. Ῥ. δ08. δα. Ηδαβίηρου. 
ΤῊ οαϊδουβ οοΙρδΥΘ 8180 ΤΎΘΟΙΒ. 
118. Αδϑοῖ. Ῥύοιῃ. 748., 80 4180 κα- 
κῶν πέλαγος (οἴῃ ΜοοΥ ν οῖ 1 οἷ- 
ἀθη) ἘΣ. ΐρΡ. 817. Ξ.ΡΡΙ. 
820. 6ὁ4. Μεαύν, [Ὀό6]ονν ν. 1146.] 
ΒΟΤΗΕ. 

Υ. 068 58ᾳ. κἄνευ τῆς ἐμῆς 
γνώμη ς] Ἐνγοπ νἱιύποῦῦ ΤΥ 
ΟΡἱπΐοη οὐ δαπουνῖῦν, 1. 6. 8ἃ]- 
ὑμποῦρη 1 μου! α 6 αἸΒΟΥΘ αὐ αἷ8- 
Ροβϑα, μα βῃου]α αἸΒΡΡΥΟΥ 6 γοῦ 
ῬΙπ, δ Θοηβθα πη Υ Ὀ6 ππ- 
ὙΠΠΊΩΡ; ἴ0 ΤΌΠΟΥ γοὺ δϑϑἰδύδηςθ. 
ΘΕ ΕΙΣ: 41: δοκῶ μέν, εἰ καὶ σῆς 
δίχα γνώμης λέγω. Ἐστγ {Π8 τηοίγ 8 8 
οὗ {Π15 νϑῦύβθὸ 866 Η ούτη. Ἐ]θπι. 
ἀοοῖν. πιρὺγ. Ῥ. 118 866. 

Υ. 664. προὔπεμψε! Ννϑ 
ΘΟΙΏΡΔΥΘΒ Υ. 1667. ΕἸ. 1165. 1158. 
Αηΐ. 1288. ῬΆΙ]. 108. 120. 

Υ. 66ὅ. ὅμως δὲ κἀμοῦ μὴ 
παρόντος) ἜΡΥ {πὸ ιι88 οὗ {Π6 
Ῥδυθ916 ὄμως 566 Μεαΐύα. 8. ὅθ6. 
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ΧΟΡΟΣ. 

(«τροφὴ α΄.) 

Εὐίππου. ξένε. τᾶςδε χώ- 
ρας ἵκου τὰ κράτιστα γᾶς ἔπαυλα. 
τὸν ἀργῆτα Κολωνόν᾽ 
ἃ λίγεια μινύρεται 

, ΄ 3 Ὁ 

ϑαμίξουσα μαλιστ ἀη- 

070 

ἔνϑ᾽ 

Ν α: ᾽ 

δὼν χλωραῖς ὑπὸ βάσσαις. 
τὸν οἰνῶπα νέμουσα κισ- 

ΓΥ͂. 667. 
Υ. 669 54. 
[Υ. 611. 
78. 

χουσα. [κισσὸν --- καὶ Ὠ1π4.]} 

Υ. 601---116. ῬΙαύατοι, ἢ 561} 
σοΥθη ἃ ΒΙ0Υ65 ΡαΡΙΐοα Ῥ. 180. 
Α: Σοφοκλῆς δὲ λέγεται μὲν. ὑπὸ 
τῶν υἱῶν παρανοίας δέκην φεύγων 
ἀναγνῶναι τὴν ἐν Οἰδίποδι τῷ 
ἐπὶ Κολωνοῦ πάροδον, ἢ ἐστιν ἀρ- 
χή Εὐίππου, ξένε, -- βάοσ- 
σαις. ϑαυμαστοῦ δὲ τοῦ μέλους 
φανέντος, ὥςπερ ἐκ ϑεάτρου τοῦ 
δικαστηρίου προπεμφϑῆναι͵ μετὰ 
κρότου καὶ βοῆς τῶν παρόντων. 
ΒΕ. Οτἴοούο ἀθ ϑοηροί. 7. ββουύβ 
{πῶ π τϑοϊϑα {πῸ Οδβαϊριιβ Οο]ο- 
ὨΘΠ5. ὅθ6. Ασριιπὶ Ρ. 8 86. 

γ.6061. εὐίππου] ὅ66 ν.711 84. 
(708 5α.). 
Υ,, 661 54. τὰςδε χώρας --- 

γᾶς ἔπαυλα) ΤῊ 561η86 ἴδ: τὰ 
κράτιστα γῆς ἔπαυλά ἐστιν ἥδε ἡ 
εὔϊππος χώρα, ἐφ᾽ ἣν ἵκου, ὁ ἀρ- 
γῆς Κολωνός. Οἱ {π6 οι] ρϑηϊ- 
εἶν 8506 ΡὮΠ). 484, 

Υ. 669θ. τὸν ἀργῆτα Κολω- 
νόν] ϑύταθο Χ, Ρ. 602. 68115. 6Ππ6 
Αὐμθηῖθη ΔοΥΥ ΠΟΥ, παράλυπρον; ἴῃ 
Αὐβύορβαπθθ ὁ 15. ὑνίοθ 5 γ] 8 
Κραναὰ. ἘρΥ {π6 501] νγὰβ Ἰίρει 
δα οΥἱὐγ, δ8 ͵16 τπυϑὺ 8150 ἀπά 6Υ- 
βίθηα ἔγοιη ὑπὸ οριὑποὺ λεπτόγεως 
ἴη Τπογᾶ. 1, 2. τ ΏΙΟΝ 85. ὈΘΘη 
4150 δουζονγδὰ ὈγΥ ὅδ᾽ θη. Αρύϊ18- 
ΒΙΙΩΠΙΩ Ὑ6ΙῸ σ')ΘΠῸΒ ὕθΥσ 6 οδϑὺ 
ΟΙΘΙΒ, οἂϊ ρσΙαγθὰ βαθοδύ, 51 
ΒΌΡΘοΥροβιίο ογοῦϑ ΒθΌπ]1ο δα- 
τηϊχύδ 650, βᾶυϑ Οο] τὰ 61] 8 Π1Ὀγ, 
Υ,.8, ΤΊ Ἰωπα 15 ὑπουϑίουθ δύνα 

χώρας --Ξ ΞΞΞ ἔκου Ὠ1πᾶ.] 
ἔνϑ'᾽ ἃ 5 ῬοΟΥΒΟΙἾ  Θομ͵θοίαγο, 

ἀηδὼν ---: χλ. Π1π4.] 
οἰνῶπα νέμουσα 15. ΠΊπἄου 5. οοη]. γα]ρ. οἰνάμε! ὠφέ- 

ΜΒ, ἔνϑα. 

ἀργῆς, ΜΕΘ ἴῃ {π6 ϑομοϊαβύ 15 
οἈ 1164 λευκόγεως. ἀργινόεις 8.8. 
Ι ἐπίῃ, πὸ β8π16 τηθϑηΐηρ' ἴῃ Ηο- 
Ιη 6 785 ἀργινόεντα Δύκαστον ΩΣ 
047. Απά 5ἴποθ μᾶλλον ἡ λευκό. 
γαιος ἐλαιοφόρος, δοοογάϊηρ ἴο 
ΤΠ ΘΟΡὮΥ δ 5ὕτ5 46 οδι5. ΡΙΔηΐ. Π, 
ὕ., 1 ὀδῖηθ ᾧο ρὰ85 ὑπεῦ ὉΠ 6 Αδὶς 
ΓΘΡΊΟΙ ὙὙὃ85 ἴῃ πὸ Πρῃοϑὺ ἄθρυθο 
ΤΥ 0116 ἴῃ οΟἸῖνοβϑ. ΒΕΙΒΙα. 

γ.60 11. ϑαμίξουσα μαλισταὶ 
ΓΠ15. τηὰσδὺ θ6 ἀπάουβίοοα ἴῃ {Π6 
ΒΒΌΙΏΘ β56η86. ἃΒ ἴῃ ν. 17. σγὸ ἢπηα 
πυλχνόπτεροι ἀηδόνες, 50 ἐπεῦ 186 
νγορα Ρ6 5814 ἰο τγϑβοιιηά νυ ἐπ 6 
ΒΟΠΡ᾽ ΟὗἨὨ ἸὩΔΏΥ Πρ Ὠρ᾿8168. 

Υ. 612. χλ. ὑπὸ βάσσαις! Ἐπ5- 
ἔπτναυ: ὑπό, ρμαὺ ἔον ἐν, τϑέθιβ ἴο 
ὑπ6 1115 πηᾶθνὺ συμ ῖο. {π6 νὰἃ]- 
1165. 116. 

Υ. 618. τὸν οἰνῶπα -- κισ- 
σόν] ΤΉγθΘ βρθοῖθβ αΥ6 τηθηὐοποᾶ 
Ὀγ. ΡΙΙΩΥ ΧΥΙ͂, 854... οὐσαισα 
(μ646γ}8), πῖρτϑ : ἃπᾷ ΒεΙ χ. 
ῬΠΒογθέουθ Π6 ἢ ΡῪ ὃ τησιδ ἤΘΥ 6 Ὀ6 
τηθϑηῦ, ὙΠ 105 ΡΌΥΡΙΘ ΕΙΟΥ 6Υ. 
ΤἼῊΘ νυ 15 τϑρουθα ἴο πᾶν ἔγβί 
Θ0Πη16 ἔου ἢ ἴῃ Αὐὐϊοα οὖ Αομδτηδ6 
ὈΥ Ραυβδηΐδ8 Αὐδ. οὐ Το, 6081. 
οχίσ, : ἔστι δ᾽ ᾿ἀχαρναίων δῆμος" 
οὔτοι ϑεῶν ᾿πόλλωνα τιμῶσιν 
᾿Δγυιέα καὶ Ἡρακλέα. καὶ ̓ ϑηνᾶς 
βωμός ἐστιν Ὑγιξίας᾽ τὴν δὲ Ἱπ- 
πίαν ᾿ϑηνᾶν ὀνομάξουσι, καὶ 
Διόνυσον Μελπόμενον, “καὶ Κισ- 
σὸν τὸν αὐτὸν ϑεόν, τὸν κισσὸν 
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ἀνήνεμόν τὲ πάντων 
, χειμώνων 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩΙι. 

Ἁ ᾿ " ω » 

σὸν καὶ τὰν ἄβατον ϑεοῦ 
ῇ ’ 9 ΄ 

φυλλαδὰ μυριόκαρπον ἀνήλιον 

ΕΧ] 

ὁ7ῦ 

δὼ», ΄ 

ὕν ὁ βαλχχιω- 
τας ἀεὶ Διόνυσος ἐμβατεύει 
ϑεαῖς ἀμφιπολῶν τιϑήναις. θ80 

ἐδμε τ ΜῈ α΄.) 

080 

ΓΥ͂. 680. 
τὸ φυτὸν ἐνταῦϑα πρῶτον φανῆ- 
ναι λέγοντες. ἘΕΙΒ. 

1ν1ἅ. οἰνῶπα νέμουσα] 1 
Βδνθ δαορίοά {π6 οοπ]θούασο οἵ 
ϊπηδονε, ἃ85 ἀνέχουσα, {πὸ τϑϑᾶ- 
ἴηρ' οὗ ἦνο ΜΒ., 15. ΒΟΆΤΘΘΙΥ 88|- 
8016, ΔΙ ΠοῸρ {πὸ νοὺρ ἀνέχειν 
15 οὔΐϑη 864 ἴῃ {π6 β56η86. οἵ 
Βοποῦγΐ πρ᾽ ΟΥΤΘΒρΡ οὐ ΐπρ. ΟΥ̓. 
ΑἹ]. 312: ἐπεί. σε λέχος δουριάλω- 
τον στέρξας ἀνέχει ἡΔούριος 4ἴας. 
Εατῖρ. Ηδθο. 122: ἦν δὲ τὸ μὲν 
σὸν σπεύδων ἀγαϑὸν τῆς μαντι- 
πόλου βάκχης ἀνέχων λέκτρ᾽ 'Ἵγα- 
μέμνων. Ῥῖπα. Ῥγίμ. Π|, 88: χρὴ 
δὲ πρὸς ϑεὸν οὐκ ἐρίζειν, ὃς ἀνέ- 

' ζει ποτὲ μὲν τὰ κείνων, τότ᾽ αὖϑ' 
ἐροις ἔδωκεν μέγα κῦδος. ΤῊΪΕ 

γγι8 ποίϊοοα Ἰθέογτθ ὈῪ ὑπὸ ὅοπο- 
Ἰἰαδῦ οὐ ΑἹ. 312: ἀνέχει" ἀντὶ 
τοῦ ἀνυψοῖ, τιμᾷ. ἀπ ἃ αΥδιητηδ- 
τῖδιι ἂς Οοηδύν, γον}. ». 571. Ἡ θυ τη. 
φαοίοα ὉΥ Ἐοιβῖρ: ἀνέχω βτ- 
ἀντὶ τοῦ στέργω καὶ τιμῶ, αἰτια- 
τιχῇ" ὡς Εὐριπίδης" τῆς μαντι- 
πόλου 4γ ἀμέμνων. 

Υ. 614. τὰν ἄβατον ϑ'εοῦ] 
ΤΠῊ6 ὀοΙηπηθηΐαίοιβ Πᾶν ΥἸΡΉΠΠΥ 
γϑουγθα 1Ὁ ἰο Βϑοοπτιβ. 

Υ. θὁτῦ. φυλλάδα μυριόκαρφ- 
πον] ἘΠ ΒΙΘΥ: ,,1 5Που]4 πηᾶ61- 
βύϑπα [Π6 Ιϑαγ 6], ΒΟ ἢ ΌΡΠΟΟ]6Β5 
68118 ᾿πάγκαρπον Οαα. ἘΔ. 88... 85 
μυριόκαρπον ποτο. Οἵ. ν.16.᾽ Ηου- 
Τὴ ἃ ἢ ἢ 58,018 ΠΟΥ ΟΟΥΥΘΟΙΪγ : ΤΠ 6 
Ῥορὺ οδυύδιην ἀθβουῦῖθαβ {π6 ποοῦ 
βδουϑᾶ. ἴο. ΒδΟΟΒτ5 ὃ5 ἄθηβδο σὶδῃ 
ἴγθ865.) Ναυνϑ ΘΟΠΡϑΥΘ8 ΤΎΘΟΗ. 
184: ἔνϑὸ πατρῴῳ Ζ4ιὶ βωμοὺς 
ὁρέξει τεμενίαν τε φυλλάδα. 

ἄχνας -- ὁ Ὁ1πά.] 

ϑάλλει δ᾽ οὐρανίας ὑπ᾽ ἄ-- 

χνας ὃ καλλέβοτρυς κατ᾽ ἥμαρ ἀεὶ 

Υ. ὁτῦ 54. Κ΄ ΟΠ ο!.: ἀνήλιον᾽" 
διὰ τὴν δασυτητὰ τῶν φύλλων. ΕῸΥ 
{πὸ Ρῃγα86 ἀνήνεμον χειμώνων 506 
ν. 186: ἄνατος κακῶν. 80ῦ: ἄφω- 
νον τῆςδε τῆς ἀρᾶς. ἀπᾶ Οδά. Ἐ. 
180ό.0Ὀ Οἷ, Β͵οϑὺ 8. 108. πού. 19. 
Ὑυτ νι ὑπ σον β ἀνήλιον --- χει- 
μώνων π6 οποι!αβῦ ΔΡΌΪΥ σοτα- 
ΡΆΓΘ5. ὅπθ Ηοπιθυῦῖο γ6 7808 (Θά, 
ΧΙΧ, 440 5ᾳ. 601]. Υ, 418 54.): τὴν 
μὲν ἄρ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμων διάει μένος 
ὑγρὸν ἀέντων, οὔτε μιν ἤξλιος 
φαέϑων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν. 

γ. 618. ἐμβατεύει) ἨδΔΙ116ν 
ΘΟΙΏΡΔΥ̓ΘΒ ΑΘ 56}. Ῥουβ. 448: Πὰν 
ἐμβατεύει ποντίας ἀκτῆς ἔπι, ἀπὰ 
γΘΥΟΥΒ ἴο ΒΊΟτη ἔ. ΡἹ. 46. 

γ.079. ϑεαῖς ἀμφ. τιϑήναι ς] 
1,6. ΝγΏΡΒΙΒ. Εἶπ ν. ΟΟΥΟΙ. 4: ὦ Βρό- 
μνξ --- Νύμφας ὀρείας ἐκλιπὼν. 
ὥχου τροφούς. Ἡγρὶπαβ Αβίσζομ, 

- Ῥοορῦ. 110. ΗΠ, 17: Τιθοταπ ρΡἃ - 
ἴγοι πὐτοααούθηῦππτοΙ θα 8 
ΝΡ ΕΙΣ ΤΟΣ Β1; ΤΥ͂, 2: 
Μυβακπ. ΕῸν {πὸ ἀδύνο, συ μῖο ἅ6- 
Ῥϑηαβ ὍΡΟΝ ἀμφιπολῶν, ΟὟ Μ δ... 
8, 406. πού. 2. ἀμφιπολεῖν πο 
ΒΙΡΉΠΘΒ ἐὰν λαό Θεὲ 1099: 

γ, 681 5ᾳ. ὃ καλλέβοτρυς -- 
νάρπισσος!] Ἢ δέ ΘΟΠΒΙ ΘΙ 
καλλίβοτρυς ἴο τηθϑη ἔδιτνῃϑδῖτν- 
οα. Βαυῦ πη {π6 ροοίβ α86 βότρυς 
ἔου βόστρυχος, (ΠΟΥ ἄο ποὺ πιθϑῃ 
ΤΊΘΥΘΙ Υ 1Π6 μᾶϊν, θα ὑπῖ1 0 Κ οὐγ]5 
τηξϑδοαᾶ (οροίμοῦ. {|κ6 Ῥύποθοβ οὗ 
ΘΎΘΡΘ5. 50 4180 παγοίδϑιι καλλέ- 
βοτρυς 18 ὁπ86 ὑπῖοκ νὰ ΠονγοΥβ. 
ΗξΕμ. ΕῸΣ ἃ ἔδυίπου δοοουηΐ οὗ 
{π6 ΠϑΥΟΙβθτι5 5866 8 ͵Ίτη 8.5. Ρ] η, 
Εχοο. Ρ. 11 βαᾳ. αυοξεα Ὀγ ΝούΥ 6, 
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νάρκισσος. μεγάλαιν ϑεαῖν 

ἀρχαῖον στεφάνωμ᾽, ὅ τε 
χρυσαυγὴς κρόκος οὐδ᾽ 

θ80 πσπνοι κρῆναι μινύϑουσι 
Κηφισσοῦ νομάδες ῥεέ- 

ἀῦ-- ος 685 

ϑρωῶν. ἀλλ᾽ αἰὲν ἐπ᾽ ἤματι 

Υ, 684. 
Υ. 686. 

φπα Τ πα αἱ ὁ ἢ τὶ πη΄ 5 ποΐο8 Ῥ. 29186. 
ΕῸΣ ὑπ6 Ρ]θοπᾶβιη κατ᾽ ἤμαρ ἀεί 
οἵ, Ῥπηηοοῦ, 797 588, «Ἐν. ΤΥοϑᾶ, 
892., δᾶ αἰὲν ἐπ᾿ ἤματι ἔαγῦπον 
οα ἴῃ ἐπῖϑ ΡΙΔγ. ὅθ6 δἷδο Ῥου. 
ὁπ παν. ῬΠΒΟΘΗ. 1422 οχίγ., δα 
ἴοσ ἴθ ρῆγαδ κατ΄ ἤμαρ 866 
ΜούτΆ. 581. 

ν. 682 5ᾳ. μεγάλαιν -- στε- 
φάνωμα)] ὙΠῸ δομο]αβῦ 15. τηῖδ5- 
δ κοη ἴῃ Βα ρροβίηρ ὑπᾶῦνθ ΒΒ οα 14 
γί μεγαλᾶν ϑεᾶν, ἴο ΒΙΡὮΠΥ {2} 
ἘᾺ 165 (ὙΠῸ ἃγρ οΔ]116α σεμναί, τοῦ 
μεγάλαι). 10 15. νγυ81}1 Κποῃ τπδὺ 
ὈΥ μεγάλας ϑεὰς 8Υ6 τηθϑηὺ δΥ65 
δα Ῥγοβουρίηθ; ἅμα σπθη {πὸ 
Ροϑὺ βρ6θκβ οὗ ὑποὶν δηοιϊθηῦ ηδὺ- 
ΟΥβ 5118. ΟΥ̓ΟΥΤ, 6 5660Π18 ῬΓΙΠΟΙΡΘΙΠΥ 
ἴο γρίου. ἰο Ῥυοβϑύρίῃμθ, ὙὙΠΠῸ νγ8β 
ΘΧΤΌΥΘΙΔΘΙΥ ἔομα οὗ {ῃ18 ΠοΟΥ, 85 
1ῖ5. ΒΟ ὉΥ ὑπ6 ομο]αδῦ ἴῃ ἃ 
Ἰθαυμθα ποΐθ οὴ ὅπ ραϑϑᾶρο; 516 
15. θυ θῇ 5814 ἴο πᾶγα θη βηρδρθᾶ 
ἴῃ σϑῦμουϊηρ 1 ΠΘῺ 5116 νγὰβ οδν- 
γᾷ οἵ Ὀγ ΡΙαΐο, 485 γγχὔὸ. 816 1ο]4 
Ὀγ Ῥϑρβοβ ἴῃ Ῥδῦβθη. ΙΧ, 951, 6. 
Δα ΗοΙΘΥ ἴῃ Πυμῃ. ΟδΥ. (8566 
γ5.06 546. δηᾷ {Π6 οομημ.). ἩΒΕΜ. 
ΝοΥθ ΘΟΙΏΡΔΡΘΒ Ῥϑδυβ. ὙΠ, 81,1: 
τὸ δὲ ἕτερον -- ϑεῶν ἱερὸν τῶν 
μεγάλων᾽ αἵ δὲ εἰσιν αἴ μεγάλαι 
ϑεαὶ Ζημήτηρ καὶ Κόρη. 

Υ. 688 54. 5. ΘΠ]. : δ τὲ χρυ- 
σαυγὴς κρόκος" τοῖς τὸν νάρ- 
κισσον τῇ “ήμητρι ἀπονέμουσι 
τοῦτο συμπράττει, ὅτι κᾶν τῇ 
Νιόβῃ ὁ Σοφοκλῆς τὸν κρόκον ἄν- 
τιλρυς τῇ “4ήμητρι ἀνατέϑεται, 
ὥςτε καὶ νῦν τὸν λόγον εἶναι περὶ 
τῶν Ἱἤμητρος στεφανωμάτων᾽ καὶ 
αὐτὸ δὲ τοῦτο ἴδιον ἂν εἴη Σοφο- 
Ἀλέους τοῖς γὰρ ἀνϑινοῖς οὐ πάνυ 
φασὶν ἤἥδεσϑαι τὴν 4ήμητρα. Η61- 
ΒΡ ΟΌΒΘΙΥΘΒ ὑπὰῦ ἴῃ ΜοΙθδροΥ 

ἀύπνοι --ΞΞ κρ. Ὁ ̓ πᾶ. 
δεέϑρων, --ςΞ ἀλλ᾽ Ὁ:1πᾶ. 

Ἐρίρυ. ἢ, {, 10 15. ΘΠ] ρα χρυσάνϑης 
κομαισι κρόκος: ΘΙβο ποτ ξαν- 
ϑοϑριξ,. ἴὰ Τιαῦϊη ΥΡ Θ᾽ οὐ ἴ1π- 
ὕθι5. ὅ86 8150 ἔαυύπου ρϑυ ΘΟ 18}}8 
ἴῃ ΤΠ Ὸπ αἰ Π τι τ᾽ 5 ποθ Ρ. 298 86. 

γ.086. Κηφισσοῦ) Τὴ6 Οθρμῖ5- 
5115. Υὴ8 ἴηΐο {πΠ6 868. δὲ ἃ βπογΐ 
ἀιθύδμποθ ἔτοπι ΕἸ]Ἰθασβ. ῬΘΥΒΟΏΒ 
ὙΠῸ νοῦ ἔγομλ Αὐμθηβ ἰο ΕἸ]Θυβῖ5 
ὈγΥ ὅπ ϑϑουθα νγδῦ, ογοββϑοᾶ {π6 
ΟΟΡβθ5 ὈΥ ἃ Ὀυϊᾶρα, σ ΒΟ 15 
ὑπ6 βαθ]θοῦ οἵ δὴ δρίρυϑιη ΒΥ ὅ5,1- 
τηοηϊάθα. Ὁ 15 ἃ ρουρϑίπαὶ δμᾶ 
ΠΘΥΘΥ ἔΔ11Π1πρ βύγθδιη, ἴο ΟΠ 50- 
ΡΒΟΟΙ65 Πι8.5 Ὑγ10} τϑᾶβοπ αὐὐεϊθαϊοα 
κρήνας ἀύπνους. ϑίχαθο 15 τηΐδ- 
ὑφῖζθη ἴῃ οοηξοπμαϊηρ ὑπ|5 ϑύγθασα. 
ΜΠ ὅπ6 τῖνου τ ΒὶοΝ Ὑγ5 065. Π6 
νγϑϑύθυη ρϑυύ οὗ Π6 οἷν, δηα [8115 
το ὑπ ῬΏΔΙουῖο θδγ. Α5 ἃ υὶ 6 88 
ἴο π6 ᾿πϑο νου οὗ Π15 βύα θα θη 
Ι τὺ πηθηὐίοη ὅπ 4016. δηθίαπε- 
ΓΔ 4. ΚὅῬομῃ, ψ8ο 85 νἱβιϊθα δᾶ 
οχϑιῖηθα ἴμθ86 ρΙδοθθ. ὅ66. [15 
7οῦσ 8] ΡῈ] 15Π68 αὖ Τιογάθη 1078. 
Τ. Π. ρ. 2106. ΤΠ. ΤΙ 5885 δ ΟἿ 
0}η6 ορροϑῖξθ οὐ θαϑύθζῃ ρετὺ οἵ {6 
οἷἵγν, δὖ βοὴ αἰβίδηρα ἔστοια Οο10- 
Ὧπ|8, αὖ ἃ γοῦ ρυθδΐθυ ἔγοϊῃ Ἐ]θιιβ18. 
ΒΕ. Ἐον {πὸ 5ἰδαδύϊοη οὗ ὑπ ΟΘ- 
ῬὨβδιιθ 866. ὅ'οῇῃο]. ν. 1069 (1066). 

Υ. 686. νομάδες) Ηδοτδππ 
Ὁ ηΚ5 ὑμαῦ {π6 ἔοπηνεΐηβ οὗ Οδ- 
ῬΒΙΒΒ18. 816. 50 βγ]θᾶ, οἰὐπου θ6- 
οϑθιθ6 Ὁ 15. αϊγιαοα ἰηΐο βθυθῦδ] 
ΒΥΘΔΙΊΒ 1ἢ 8. ΘΟΌΓΒ6, ΟΥ Β6Οδτῖιδθ 
Ὁ 15 ΠΔΌ]6 ἴο βυδάθῃ ᾿πούθδβ68 
ἔΥΟΙῚ ΒΠΟΥΤΘΥΒ; ΓῸΥ 15 ρυϑῦ 610- 
ΒΘΙΥ ΔΗΒΎΓΘΙΒ ἴο {πΠ6 Το πη γνῶ ρ' 8. 
ΒΥ ΟἸς ΤΟΥ͂Θ. ΘΟΥΤΘΟΙΥ ΚΠ θΥ8 
ἴδ: τ α1 ἢ ρ' ΠΥ Οαρ ἢ ὑπ 6 οοπη- 
γγ. 

Υ. ὁ87 βᾳ. 5.6 80].: ἀλλ᾽ α ἰὲν 
ἐπ᾽ ἤματι" ἀλλ᾽ ἀεὶ καϑ'᾽ ἡμέραν, 
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χρυσάνιος ᾿“φροδίτα. 

09 

ἐγχέων φόβημα δαΐων. 

δοδοπηῦ οἵ {Π6 πιοίγο. 
αὔχημα ἴὰ {π6 8 ΙΒΈΤΟΡ ΗΟ γΘΥΒ6. 
ὈΥ ὑπ οορυ ϑίβ ἴῃ ΒΟΥ] νΘΥΒ65. 

Υ. 696. ἀχείρητον Ὠ1πά. 

φησίν, ἐπινίσσεται, ὁ Κηφισσὸς, 
ὠκυτόκα ποιῶν τὰ πεδία καὶ ἐγ- 
καρπα. ΤΠ6 Ἰδαίου θαϊθοῦβ ΤΡ ΪΥ 
ἸλΔ Κ6 {π ρϑηϊξίνοβ πεδέων στερ- 
νούχου χϑονός ἀορομπά τρορ {Π6 
γοὺ ἐπινίσσεται. Ὀϊπάοτε το- 
ΠΤ 5 {πᾶ {116 μού Βύγ]65 {Π0 Υῖν ον 
ὠκυτόχον, ὈΘοδῖιθ6 1 ἔου 112 65 {16 
Ἰαπᾶ. ὟῆΥε τασϑδύ ποῦ πηἀουβίθηα 1ὖ 
οἵ ἃ Υἰνοῦ ΜΠ1Ὸ0 ἀαΙΟΚΙν ΓΘΡΔ115 
15 βγη αὐδου Ἰοϑίηρ' ἃ ΡΟΥΤΟῊ 
ΟΥ̓ 18 νγδίθυβ, δι 8. Β01η6 οὗ {Π6 6011- 
τηθηὐαύουβ ὙΥΟΠΡῚΥ ΒρΡοΒ6. 1 50- 

κιπᾶ, π6 πιῖρλῦ πᾶν ΘΑ ΒΥ τι 
16 ἀρροβῖθο Θχργύοβδίου ὠκχύροος, 
ὙΒΙΘΝ 15 πιοϑὺ βαϊα}]6 ἰοὸ {Ππ6 (ὁ- 
Ρΐβϑιιϑ, δα] θ. δύταρο χεεμαῤῥώ- 
δης. 

| Υ. 690. 5.6Π0].: στερνούχου 
᾿ς χϑονός" ἀντὶ τοῦ πεδιούχου χϑο- 
᾿ νός᾽ μεταφορικῶς γὰρ καὶ στέρνα 
τ καὶ νῶτά φασι τῆς γῆς τὰ πεδιώδη 

καὶ εὐρέα, καϑάπεραύπαλιν αὐχέ- 
ἣν νας τὰ στενὰ. 

Υ, 691. 5'9801.: νυν' τὴν ᾽4τ- 
ἰδιν τιπκήν. ῬΘΥθΙΘα  ΑΥΥ οὗ Οο]οπαβ. 

ΕἸ Β16 Υ ααοΐοβ Ῥϑῦβϑη. 1, 80,2: 
ἔστι δὲ καὶ Μουσῶν βωμός ὶ καὶ 
ἕτερος Ἑρμοῦ, καὶ ἔνδον ᾿4ϑηνᾶς. 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩΙι. 

Υ. 690. Μουσᾶν --: γ. θτπά. 
Υ. 094---Οθὅ. Οπμα Ἰἴπὸ ἴῃ Ὀ1ηᾶ. 
Υ. θ09ὅ. Βτήπποῖ πὰ5 τυ ποτὲ γι ΤΎΪΟ]. ἔον πώποτε, οῃ 

ἩΗδνυδηη δαᾶρα ἔτγομη οοη]. χϑονὸς Ὀοίοτυο 

ῬΒοΟΙ65 ποᾶ ταθϑπΐ δηγὑῖηρ' οἵ 6Π|8 

99 

3 ᾿ ’ 

ὥκυτοχος πεδίων ἐπινίσσεται 

090 

στερνούχου χϑονύς᾽ οὐδὲ Μου- 
σἂν χοροί νιν ἀπεστύγησαν. οὐδ᾽ ἃ 

(«τροφὴ β.) 
ἔστιν δ᾽ οἷον ἐγὼ γᾶς ᾿4 σίας οὐκ ἐπακούω. 
οὐδ᾽ ἐν τᾷ μεγάλᾳ Ζωρίδι νά- 
σῳ Πέλοπος πώποτε βλαστὸν 
φύτευμ᾽ ἀχείρωτον. αὐτόποιον. 

09 

ῬΠΘΥΘ 15 ΡΟΥΠ ΡΒ Βοιηθῃϊπρ' δα οα 

Υ. ὁ938. γᾶς ᾿4σέας)] Οπ {πῖ5 
σϑηϊθνο οἵ, Μοῦ. 8. 5117.1. ον 
ὑΠ6 τηϑύξου 1561 0π6 σομημηθη ει οΥ 
ΘΟΙΠΡΘΥΘ Ρ δτι8. Ι, 80, 2 (ἀ6 Αοὲ- 
ἄθπι18) καὶ φυτόν ἔστιν ἐλαίας, 
δεύτερον τοῦτο λεγόμενον φανῆναι. 
Ἡοτοδοί. Υ, 82: ἐδέοντο ὧν οἵ 
᾿ΕἘπιδαύριοι ᾿ϑηναίων ἐλαίην σφι 
δοῦναι ταμέσϑαι, ἵἱ ἱρωτάτας δὴ κεί- 
νας νομέίξοντες βέναι. λέγεται ὃ δὲ 
καὶ, ὡς ἐλαῖαι. ἔσαν ἄλλοϑι γῆς 
οὐδαμοῦ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον 
ἢ ̓ 4ϑήνῃσι. 

Υ. 09454. ἐν τᾷ -- Πέλοπος] 
Αβῖῷ δῃά {Π6 ῬϑΙορομπηθβτιβ ΔΥΘ 
μου Ραῦθυ ΟΡ ΠΟΟΙ65. ἔθου ὑπ θαβῦ- 
ΘΙ δ Πα νγϑϑύθυη ΓΕΡΊΟΠ5. 50 δου- 
ὑπ ἃ πα ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒτΒβ Ῥυα ϑϑομυ- 
ἴὰ5 ἔπιμα, 706 : οὔτ᾽ ἐν Σκύϑαισιν 
οὔτε Πέλοπος ἐν τόποις. Ηξαμ. 
᾿θθ βῖρ ἀπούθϑβ Ῥπαογαά. Ὀ : 
“Ἰωριεῖς -- ὀγδοηκοστῷ ἔτει (μετὰ 
Ἰλίου ἅλωσιν) ξὺν Ἡρακλείδαις Πε- 
λοπόννησον ἔσχον. 
ΟΟϑΥ: Κ΄ 980].: ὅτι ἀπέσχοντο 

τῶν μορίων οἵ Δακεδαιμόνιοι,͵ καὶ 
ἄλλοι ἱστοροῦσι καὶ Φιλόχορος, ὥςτε 
ταῖς ἀληϑείαις ἐγχέων αὐτὰς φό- 
βημα τοῖς πολεμίοις γενέσϑαι. Δα- 
κεδαιμόνιοι γὰρ ἐμβαλόντες ἐν τῇ 

ΤΣ 



δ ν... 

100 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥῪΣ 

ὃ τᾷδε ϑάλλει μέγιστα χώρα. 700 
γλαυκᾶς παιδοτρόφου φύλλον ἐλαίας" 

700 τὸ μέν τις οὐ νέωρος οὔτε γήρα 

σημαίνων ἁλιώσει χερὶ πέρ- 

Υ. το0. Ἷ ΒῶγΘ στ ὕθ οὐ νέωρος ἔγΟΤΩ οομ͵θούασο. ΜΒ. οὔτε 
νεαρός. ΤΎΪΟΙ]. οὔτε νέος. ΠΟΙ Βτυποκ ἔΉ]]ονγ5. Νέωρος 5 ἴο Ὀ6 
Ρτοπουποθα ἃ5. ἃ ΙΒ. 114} 16. [οὐϑ᾽ ἄβος πᾷ. 

ν, 701---7102; Θμδ᾽ ΠῊδ. ἀπ )ε πῇ: 

᾿Δττικῇ δέκα μυριάσι Πελοποννη- 
σίων καὶ Βοιωτῶν, ἡγουμένου “49- 
χιδάμου τοῦ Ζευξιδάμου Δακεδαι- 
μονίων βασιλέως, ἀπέσχοντο, τῶν 
λεγομένων μορίων, ἄϑηνᾷ' ϑύσαν- 
τες, ὡς ἀνδροτίων φησί.-- δαΐων᾽ 
πολεμίων. Ναν 6: οἶἴθηΖ. οὐ Ῥμῖ- 
Ἰοοῖ. Ρ. ὅ7. ααοΐοϑβ ΠΟ]. ΑΥἸΒΊΟΡΗ. 
Νὰ. 999. πὰ ῬΙαύα ΟΝ ΤῊ 65. 81. : 

γ. 098. ὃ -- χώρᾳ] ὙΠΟ 15 
ΟΥ̓́Θ ΠΟΥ πὸ ὁ886, 85 ποϊι θα Ὀγ 
Βαυύ ΒΟΥ ἷπ ἔγαριη. γμ. 220, 
βρϑακίηρ οὐ οἱϊνγοθ: διοβ 6 16 
Καθ πᾶ ΠΙγρΘηα 56 Π ΘΠ; 
Κῶῦτῃ 1556} 510} αϊ6 πτ Ρ ὃ- 
Ἰοσπο οὔὐδθν δα ἀογν Βιίνίοτδε 
σοῦ αοπσδ τϊὖῦ ἀῖθβ 6 πῃ - 
ΒύθΥ 1 Π6η νου ρ]θΊ 6, ἀϊθ 
τοϊῦ ἱπηοὺ γουϊπρύίον Κα αΐί 
Ζποῖρο παπᾶ ΡΥ 55] 1} 66 ὑτοῖ- 
θϑπ. ΒΕΙΒ. 

γ. 6099. δ 6 Βο].: γλαυκᾶς παι- 
δοτρόφου" καὶ ᾿ἀριστοφάνης ἐν 
Νεφέλαις" ἀλλ᾽ εἰς Δκαδημίαν 
κατιὼν ὑπὸ ταῖς μορέαις 
ἀποϑρέξεις. Ὁ δὲ Ἴστρος καὶ 
τὸν ἀριϑμὸν αὐτῶν δεδήλωκεν γ0. 
οὕτως" ὃ ὃ Ἔ ἔνιοι δὲ κλάδον τῆς 
ἐν ᾿Δἀκαδημίᾳ ἐλαίας ἀπὸ τῆς ἐν 
ἀκροπόλει φυτευϑῆναί φασιν" 
ἐπάρατον δὲ ἐποιήσαντο, εἴ τις 
τῶν ἐμβαλόντων αὐτὰς, ἐκκχόψειε, 
φίλος ῇ πολέμιος" δι᾽ ὃ Δακεδαι: 
όνιοι τὴν λοιπὴν γῆν δῃοῦντες 
[τ ῬΒιογά. Π, 1254.] τῆς μὲν τετρα- 
πόλεως ἀπέσχοντο διὰ τοὺς Ἡρα- 
κἈλείδας, τῶν δὲ μορέων διὰ τὰς 
ἀρᾶς. 2 δὲ ̓ Δριστοτέλης καὶ τοῖς 
νικήσασι τὰ Παναϑήναια ἐλαίου 
τοῦ ἐπ μορίων γινομένου δίδοσϑαί 
φησι. ον παιδοτρόφου ΜιβρΥ ἃ- 
Υ͂Θ ΘΟΙΏΡΘΥΘΒ Ευερ. Ιοη. 1432: στέ- 
φανον ἐλαίας ἀμφέϑηκά σοι τότε, 
ἣν πρῶτ᾽ ᾿Αϑάνα σκόπελον εἰφη- 

νέγκατο, Ἠφοβγομίαβ: στέφα- 
νον ἐκφέρειν" ,ἔϑος ἦν, ὁπότε 
παιδίον ἀῤῥεν γένοιτο παρὰ ΄4τ- 
τικοῖς, στέφανον ἐλαίας τιϑέναι 
πρὸ τῶν ϑυρῶν, ἐπὶ δὲ τῶν ϑη- 
λειῶν ἔρια διὰ τὴν ταλασίαν. 

γ. 100. 5 6Π0].: τὸ μέν᾽ τὸ φυ- 
τὸν τῆς ἐλαίας. 

Υ. 100 5ᾳ. οὐ --- ἁλιώσει] Νοὸ 
ΘΘηΘΥδΙ, γοῦηρ' ΟΥ ΟἹ], 5881] 
ἀοδύτογ. ΤῈ ΟΠοστβ ΡΙΟΡμΘβίθβ 
ἔγοπι ὑπ ουθηῦ. ΤῊΘ ΓΟΥΤΊΘΥ ΤΥ ΘΥΒ 
ἰο Χοιχϑϑ, ὑπ Ἰδύξου ἴο Ασοβιάδ- 
τὰ5. Του ἐπ Ἰαῖθον 86 Πιδοο- 
ἀδθπιοηΐδηβ διὰ τὰς ἀρὰς ἀπέσχον- 
το τῶν λεγομένων μορίων, 85. ὑπ 
Θ᾽ ΘΒοΙ δῦ γϑροῦίβ οα {πὸ φπὐπουῖν. 
οὗ Απαγοίζομῃ. ΧοΥχθβ, δοοογάϊηρ, 
ἰο Ἡδτγοαοῦ. ΥΤΠ, δδ., αὔδον ρα! ηρ' 
ἀονγη πΠ6 ΑΟΙΌΡΟΙΙΒ μα ὈαΤηΪηρ' 
Ππ6 οἰΐνγο οὗ Μίπμουνδ, σαν οὐ ϑυβ 
ἴον ὅπ Αὐπομπΐϑηβ ἰο ΟΥ̓Υ βϑουῖ- 
ΠΟΘ 5 ἤο ὑπῶῦ σοαᾶθδ5 ὅπ 4δὺ αἴδου, 
ὙΠ η που μδα οπἰουθα {π6 ὕθιρ]θ 
ἴον. ὑπῶῦ ΡῬαγΡροΒΘ, που 580 ὑπδαῦ 8 
ῬοτρῊ οἵ ἃ οὐ 1᾽ 5 ἸΘρῃ δα ἀρ ῖῃ 
Βρτου ο  ἔγοση. ὑπ ὕσιηῖς οὗ 1Π6 
οἸῖνο, ὥρων βλαστὸν ἐκ τοῦ στε- 
λέχεος ὅσον τὲ πηχυαῖον ἀναδε- 
δραμηκπότα. ΤΠ6 ορί πο 5. οὗ Ῥδα- 
ΒΘ 185 δηα ΤΙ ηἶτι5. αΥΘ σορδγθά 
τἱἢ Ἡογοάούτ Ὁ. Υ ΔΙ οκομᾶν. Τπαῦ, 
ΧΟΥΧΟΒ γὃ8 ὑμπθη ἃ γοιηρ τηδ 18 
ΡΙ ἴῃ ἔγοτη ΑΟΒΟΒγ ΙΒ, Ῥουβ. 179: 
Ξέρξης δ᾽ ἐμὸς παῖς ὧν νέος νέα 
φρονεῖ. ῆΥαιΊ τηδΥ οομο]αᾶθ ὑπὸ δα- 
νγδηορα ἂρ οἵ Αγομίάδχητιϑ ἔγοτα 
815 ΟΥ̓ ΒΡΘΘΟΙ ἴῃ ΤΒπαογαϊά68 
Τὰθὺ: καὶ αὐτὸς πολλῶν ἠδη πο- 
λέμων ἐμπειρός, εἶμι, ὦ Αακεδαι- 
μόνιοι; καὶ ὑμῶν τοὺς ἐν τῇ αὐτῇ 
ἡλικίᾳ ὁρῶ. ἘΕΙ8. ἁλιώσει χερὶ 
πέρσας, ἴ.6. 111 ἀοϑύτονυ ὈΥ ὑπ 6 
γοοῦ, θη πὸ πὰ 5 οπττ ἄονη. 

ἐπ ΡΥ 



χὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑαάνα. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ ΕΤΠῚ ΚΟΛΩΝΟΩΙι. 101 

σας᾿ ὃ γὰρ αἰὲν ὁρῶν κύκλος 
λεύσσει νιν Μορίου Διός. 10 

(ἀντιστροφὴ β΄.) 

70 
᾿᾿ 3 5 " " ἄλλον δ᾽ αἶνον ἔχω ματροπύλει τᾷδε κράτιστον. 
δῶρον τοῦ μεγάλου δαίμονος. εἰ- 
πεῖν. αὔχημα μέγιστον. 110 

» » 3 ’ 

δυιππον. εὐπῶλον. εὐϑαλασσον. 

Υ. 102. αἰὲν 156 ῬΟΥΒ0 ἢ 5. 6οη]. 
γν. τ06--- 707. 
Υ. 107. ὅ86,γν. 698. 

Υ. τὸῦῶ. κύκλος} ΤΠβ 15. ἔγο- 
ἀαΘΗΣΙΥ πἀϑοᾷ οὗ {πὸ ογ ὈΥ ἴπ6 
“ροοῦβ. ΟΥ. ῬμΙΙοοῦ. 1884. 

γ. τοῦ. λεύσσει)] Νϑν 6 δοιμη- 
Ρᾶῖθ5. υβ. 869. 1810. 1403. ΕἸΘοΥ. 
11. 56Π0].: Μορίου Διός" Μό- 
ρίον 4ία εἶπε τὸν ἐπόπτην τῶν 
μορίων ἐλαιῶν᾽ καὶ ἔστιν ὁ λεγόμε- 
νος Μόριος Ζεύς. ὥς φησιν ᾿4πολ- 
λόδωρος " περὶ ᾿δκαδημίαν ἐστὶν 
ὅ τε τοῦ Καταιβάτου Διὸς βωμός, 
ὃν καὶ Μόριον καλοῦσι, τῶν ἐκεῖ 
μορίων παρὰ τὸ τῆς ᾿ἀΑϑηνᾶς ἱερὸν 
ἵδρυμένων. Ἐ οἰ θὶρ᾽ δ448 : {πὸ γθδ- 
800) ΟΥ̓ ὑπὸ βαουθά οἱϊγθβ Ῥθίῃρ' 

, ΒΌΥ]οα μόριαν τὴῶγὺ 6 ραύπουθα 
ἔγοια {π6 δ] οὐ Ἡδ]Υ Πού τι5, 
γτοϊαίοα ὈγΥ π6 ΘΠ]. οπ Αὐιϑῦ. 
Νὰ. 1001. ΤΠῖ5 γοῦίῃ, ἃ 800 οὗ 
Νορίυαπθ, ρυουοϊκθα δὖ Μίηθυυ δ᾽ Β 
ΡΓΘΥ ΔΙ] πρ᾽ ΟΥ̓ΘΥῪ Πῖ5 ἔδύμου ὈΥ ΠΟΥ 
ἰηγϑηίίοιι, δηα δοσορίϊηρ' ὕπ6 ρεΐύ- 
ΤΟ δ ρ6 οἱ Αἰἴπθηβ, δὐξοιηρίθα ἴο 
ὀαὺ ἄονγῃ ὑπ οΟἸῖγο οὗ Μίπουνα, Ραΐ 
χη ἰβϑῖηρ' Π15 δἴτη, νγοτππαθά Εἰπιδο 
νὰ ὑπ αχθ δᾶ Ῥουθη θα. ἘΎΟΤΩ 
Πῖ5 ἴαΐθ ὅπ οὐἱρῖη οὐ {Ππ|8 Ὥϑ1ὴ6 
ἴθ ΤΊΘΕΥ αἀραπορα ὈῚῪ ἃ φ ϑιητηδ- 
γῖδη ἴῃ Εἴγτα. Μ, γ. ὅϑο. 1... 42: 
ἀπὸ οὖν τοῦ περὶ αὐτὸν ὅρου, 
ὅτι" ἄνῃρ ρέϑη κύπτων τὰς ἐγφαρόνς 
μορία ἐκλήϑη. Ἡδποο ΡΊΙ᾿γ Η. 
Ν. ΧΥ͂Ι, 44: Αὐπθηῖβ αποαπθ 
Ὁ16ἃ ἀπτατθ ἐγαᾶίξαν ἴῃ 66 .- 
ὑϑιηῖϊπα οαϊύδ ἃ Μίποννδ. Ἀαα 
5ούνῖαβ οἡ Ὑίγρ. αδοῖρ. 1, 18., 
Οἵοοτο ἄθ Τμ6ρρ. 1, 1, 2. 

γ. 10ῦ. ματροπόλει) ΗΝ οἰδβῖρ 
ΘΟΙΏΡΑΥΘΒ 1480: γᾷ ματέρι. 

ΜΕ. εἰραιέν. 
Ομ 1ἴπὸ ἴῃ Π᾿η. γιὸ τϑαᾶβ χϑονὸς αὔχημα. 

γ. τοῦ. τοῦ μεγάλου δαίμο-. 
νος] Νορύμμο. 

Υ. 08. Κ6ΠΟ].: εὔιππον" παρ᾽ 
ὅσον ὁ Κολωνὸς ἱππεὺς ἐλέγετο, καὶ 
Ποσειδῶν καὶ ᾿4ϑηνᾶ αὐτόϑι Ἵπ- 
πιοι. ὅϑοιιθ οὗ {π6 αϊΐουβ ᾶνθ 
᾿μιοβιλαῖοά γοβρθοίίηρ [Π6 δρινμούβ 
εὔιππον ἀπ εὔπωλον ὕπτ5 Ἰοἰπο6ᾶ. 
ΤῊΘ ὀοιηοι γοϑαϊηρ 15. οογγθοῦ, 
ἃ5 δϑϑουϊθα ὈΚ Ποοδοτνϊοῖῃ. ΤΊ 
Ρδββᾶρθ βϑϑῆιβ ἴο πᾶν ὈΘΘῺ ᾿τηϊ- 
ἰαύοα ὈΥ ΄τητηῖαβ ἴῃ Ηθρβδοϑῦ, Ρ- 
48 (τῦ. οα. Οε18}.): σοὶ μὲν εὔιπ- 
πος, εὔπωλος, ἐγχέσπαλος δῶκεν 
αἰχμὰν ᾿Ενυάλιος εὔσκοπον ἔχειν. 
Τὸ ροἴνθ [πὸ Βιδθ5. οὔ τηϑϑηϊηρ', 
εὔιππον δῶρον σου]ά πἰρηϊέν {Π 6 
αὐῦ οὗἨ ἐατηΐηρ' ΠΟΥΒ65. Μ611, δηᾶ 
αὐορύϊπρ ὕμπϑαι ἴο {Π6 ῬΌΥΡΟΒΘΒ οἵ 
γᾶν, Ραυΐ εὔπωλον ἃ ΠΟΝΙ6᾽ ἃπᾶ 
ἀϊδιϊιρτιβμοᾶ ῬὈγοοα οἵ ΒΟΥΒ65. 
Νονο ΘΟΙΡΔΥΘΒ ΤΠΘοοΥ. Π|, 48: 
τῷδ᾽ ἔπι πᾶσαι καὶ πῶλοι μαΐνον- 
ται ἀν᾽ ὥρεα καὶ ϑοαὶ ἵπποι. ἘῸΥ 
ὑπ6 ρῆταβ δῶρον ξύίππον οἷο. οἴ. 
Μῦν. 8. 446. πού. 8. ὁ. 

ΤΡ1ἃ. εὐϑάλασσον)] Νερίθπῃθ 
5. 5814 ἴο παγϑ οοῃξθπαθα υἱ ἢ Ρ 8]- 
1645 ἴου ὑπ τἱρῃὺ οὗ οἵγιηρ' ἃ ΠΔΙῚΘ 
ἴο, δηᾷ πηάογδοκίπρ' ὕπ ρϑύγομδρ 
ἀθα ργοϊθούϊοῃ οὗ ΑΘ ηΒ, ΒΘ η ΠΘ 
Πίτηβ6 1} νύ ργοαπορᾶ 8 568 ἰπ [Π8 
ΑΘΥΌΡΟΙΒ, ὙΠΟ. τγ88 βίγοά ϑά- 
λασσα᾿ Ἐρεχϑηΐς Ὁ. {π6 ΑΥ̓ΠΘΠ 815. 
566 Ἠδγοᾶοί. ὙΠΠ, ὅδ., ΑΡΟΙ]οάοΥ. 
ΠΙ|Ι, 14. δπᾷ {Π6 δα ποῦ β αποίοα ὈΥ 
ΒομΊ]. οὐ ον. Οα. 1, 7, 7. Βειδβ. 
ΤῊΘ φῬοϑῦ πἰτηβοῖῖ ὀΧΡΙ αἴμβ εὐϑά- 
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3 ἐ Ἐν ᾿ ΄ ἢ) 
ὦ παὶ Κρονου. συ γαρ νιν ἕς 

110 τόδ᾽ εἷσας αὔχημ᾽. ἄναξ Ποσειδαν. 
» Ἁ 

ἵπποισιν τὸν ἀκεστῆρα χαλινὸν 
΄ -ΣνὉὧῪ 3 -"“ . 

πρῶώταισι ταῖςδε κτίσας ἀἁγυιαῖς 115 
ς 3 δι ᾽ 9 τς ὅὴν ἃ δ᾽ ξευήρετμος ἔκπαγλ αλία 
χερσὶ παραπτομένα πλάτα 

71 

Υ. 118---114. ἃ δ᾽... 

λασσον ὈΥ ἴπθ νογᾶβ ἃ δ᾽ εὐή- 
ρέτμος -- ἀκόλουϑος. 

Υ. 109. 6" ο].: ὦ παῖ Κρό- 
νου αὐτόϑι φασὶ Ποσειδῶνα πρώ- 
τον ἵππους ξεῦξαι καὶ χαλινῶσαι, 
καὶ ταῦτα δὲ ἐπὶ ϑεραπείᾳ φησὶ 
τῶν οἰκείων ἢ Σοφοκλῆς" ὸ γὰρ 
Κολωνὸς ἵ ἱππεὺς ὠνομάσϑη παρ᾽ ἃς 
ἐξεϑέμην αἰτίας διὰ τὸν ΄ἄδραστον 
(Β. ΚΚ. Αηθοδοί. ρ. 8ῦ0.). ἄλλοι δέ 
ασιν, ὡς Ἄδραστον φεύγοντα καὶ 

ἐπὶ Κολωνοῦ στήσαντα τοὺς ἵππους 
Ποσειδῶνα καὶ ᾿ϑηνᾶν ἱππίους 
προςαγορευϑῆναι (οὕ. ΟὐθαΖου, 
ὅσ. Π, ν. 782.). ὁ δὲ ἐπὶ τὸ 
σεμνότατον ἄγει τὸ πρᾶγμα τῇ 
ποιητικῇ χρώμενος ἀδείᾳ. περὶ τὰ 
τρία ταῦτα κεφάλαια μάλιστα δια- 
τρέβουσι τοῦ ἐγκωμίου, ὅτι. εὐφο- 
ρος ἡ χώρα, καὶ ὅτι ἱππικοὶ 4ϑη- 
ναῖοι, καὶ ὅτι ναυτικοί. Τὰ Ῥίπᾷεν 
ΟἹ. ΧΠῚ, 69. Νερύππο 15 οδ]]οα Ζα- 
μαῖος. Ἶενε. 

Υ. 1709 54. ἐς τόδ᾽ εἷσας αὖ- 
μα} ἘῸΥ ἃ 51Π}118} ΡὮγ 886. 566 

Ῥῃιὸοοί. 1435. ἘῸΙ εἷσας 566 Μα τ. 
8, 285. 1. 
Ὑ. Τ|1 5α. ἀκεστῆρα χαλι- 

νὸν ταθϑη8 ὑμπαῦ ὈΥΘα ΚΒ {π6 ἤργοο- 
655 Οὗ ΠΟΥΙΒ65. 0 Ἐπ. Ὁ 
ΧΙΠ, 97: φέλτρον ἵππειον. ἨΈΠΜΝ. 
ὙΉθΙο Π ΒΒ θη ΘΟΙΏΡΔΥΘΒ Υ. 8. 
οὗ {π6 5816 οὔθ: φάρμακον πραῦ 
τείνων ἀμφὶ γένυι. ΕοΥ [6 186 
οὗ 7π6 γοῦν κτέζειν Ννϑ οοιηρδᾶ- 
Τ6 5 ΤΎΔΟΘΙ. 898. ἀπᾶ Β1ο τὴ ἔ. ΑΘβ6}. 
Ῥρυβ. ο͵οΟββ. 294, 

ἁ δ᾽ εὐήρετμος Ν. 118 864. 
--.-ϑρώσκει Ἧγὸ πηπϑί Ἰοΐῃ {Ππ6568 
ὙγΟΥΒ {Πππ|5: ἃ δ᾽ εὐή ετμος πλάτα 
ἔκπαγλα ἁλέα (. 6 "ὰν ἀλὶ) χερσὶ 
παραπτομένα ὁῥώοι δι. Ἐ ΤΠ 51ΘῪ 
ΥἱσΉ ΠΥ ΟΌΒοΥτ 5 ἐπαὺ εὐηρ. πλάτα 

πλαάτα 

ἿΑ -“ δ "4 

ϑρώσκει, τῶν ἑκατομποδῶν 

------ 
-..0 ϑρώσκει Ὁ 1πά4. 

ῬΘΙΟΩΡΒ ἴο {Π6 δ88π|6 οἰδϑ8 οὗ θχ- 
ΡΥΘΒΒΊΟΙΒ 88 καλλέχειρες ὠλέναι, 
πόδα τυφλόπουν, εὐπήχεις χεῖρας 
δα οΟΥΠΟΥ ῬΏγϑβ65 οο]]θοίρα Απέ. 
ὅ00 5ᾳ. ΤΠ6 Ροθὺ β6θ 18 0 πᾶν 
τι884 π6 ποῖῃ πλάτα ποὺ τη Υ Ιν 
ἔου ὑπ οδὺ, Ὀαὺ Ὁ {πὸ σψΠΟΙ6 
ΒΡ. 850 ΑἿ. 849. 5ΠΏΠΑΡ 15. ἐπ 
186 οὗ {πὸ νψογτᾶ κώπη. ΟἿ. Ἐατ. 
Ηδ1]. 666. 1272. ἀηα Απάᾶν. 8606. ΤῊ 6 
ΒΘΏΒ56 ὕπθη ἰ5: μευ [86 581ρ 
ΘΙ] πο ἃ πῖῦ ἢ ΟΥΒ 1β 
ΒΟΥ 6 γοη ἀοΥ ἔα ΠΥ «Ἰοπρ' ({Π6 
οοδ50) θγΥ πὸ πδιπᾶβ οὗ {π8 
ΤΟΥ ΘΥΒ, δ ᾽ηα ἄδηοθβ 05 Π8 
568. 

» δ 9 

Υ. Τιῦ 84ᾳ4β. τῶν ἕκ. -- ἀκό- 
λουϑ'ος} Βμῖρ5 δύ βαϊα ἐο ἄδποο 
ὙΠ {116 ΝΎΤΗΡΗΒ ὈῪ ἘΥρΙ 685 ἘΠ. 
484: πέμπουσαι χοροὺς μετὰ Νη- 
ρήδων, ὙΠΘΥΘ Βοιᾶ]ου ατπιούθβ ὑπ6 
Ῥγθδθηῦ ρδαββᾶρο οὗ ϑοΡΠΟΟΙ68, δα 
1 πΥ7. ΗΘ]. 1401: ὦ ταχεῖα κώπα --- 
χοραγὲ τῶν καλλιχόρων δελφένων. 
ΒΈΤ1Β. 

Τθ14. τῶν ἑκατομπόδων])] ΤἼ|6 
Νουϑίᾶθβ γγοῦο δ ν πὶ ΠΟΥ, δ6- 
οογαϊηρ' το Ἠ οβϑἱοα, ΤΉ Θορ.. 2604, Ἐπ. 
Τρ. Α. 1062. Τρ. Τ΄ 428., πὸ ρΡοοϑύ 
που ΘΟΥῸ 15 Ὁ π|ι|8118}} [ἢ ΒΕ Πρ; {π6 1 
ἑκατόμποδες. Βα Ονιᾶ. Ἐ δι. ΥἹ, 
499: ΕΠ χοΙρΡῚ 1118 6508 Ῥαπορθὸ 
οΘη δα 6 ΒΟΙΟΥΘ5. ῬΥΟΡοΥ ΙΒ 
ΠΙ, 38: Ο οοηὔππι ΒΟ α ἸΠΟΥΘ δ 6 
ΝΟΙΘο ϑσρϑηῖὶίοῦο ΡῈ. 6 1146. ῬΙδῖο 
Οὐδῖα Υ0]. ΠῚ. Ρ. 116. Ἐ: Νηρηΐ- 
δας δὲ ἐπὶ δελφίνων ἕ ἑκατὸν κυχλῳ" 
τοσαύτας γὰρ ἐνόμιξον αὐτὰς οἵ 
τότε εἶναι. Μυβακ. ΟΥ̓, Υ 4161. 
Απΐμη. «ἃ ΑἸΊΠΊΌΗ. ΤΠ, 1. δ οἱ ϑῖν 
απ ΒΟ 6 {πἰηῖς ὑπαὶ ἃ πυπᾶῤῥᾷ 
Νουθίἄθβ ἃγθ τηϑαπῦ, δπα ἐπὰν {Π|6 
γΟΥ ποὺς 15. ὃ Το γ6 ΡΘΕ ΡΠ γαβῦϊο 

Ἁ 



Νηρήδων ἀκόλουϑος. 

1720 

ΓΥ. 128. γέρων ἐγὼ Ὁ 1π4.]} 

ἁἀάίθοι : ἘΠ Β1ΘΥ ΤῊΣ ἕκ. Νη9. 
ἴπ ἐπ βθπ88 οὗ ἑκατὸν Νηρηΐδας 
ὀρχηστρίδας. ἩΘΥ Δ π ἢ ὙΠ Θ 5 
τὸ: ϑη γέοοίοα. Φοραου]θίη: 
ΓΒ Θρ ποὺ βρη ῆθ5 πού ΠΙ ΠΡΊΠΟΥΘ 
{πῶ π6 νη 655 οὐ {686 
ὨΥΤΩΡΉΒ, παδύθηϊηρ' ἃ 5 ἢ ἢ ἃ 
παπάτοα ἔδοῦ, ᾿αϑὺ ἃ8 ἑκατόγχειρ 
᾿πατοοΐοθθ ὑπ6 βύγθηρἢ 8ηα ῬΟΎΟΥ 
οὐ Βυϊδυθιβ. 'ο ὅπ ΕἾΤΥ 15 βύγ]θα 
ἴῃ ΕΠϑοίν. 488: καὶ πολύπους καὶ 
πολύχειρ. ΔΑαά ΤιοΌΘΟΚ οἡ ΑΊ. νυ. 
δδὅ. ». 101. οα. 566. 

ὙΠ 110, ἀκόλουϑος] 5]. Ὑἱοί. 
ὅμοιος. ΤΟ ΡΥΪμαΙἴν 6. ΘΠ 1ηρ᾽ 18 
ἐπε ποτ δοοαγζαίο: στὴν αὐτὴν κέ- 
τω ἔχουσα. ὍοΕν. ὅ66 Οδᾶ. 

20 

Υ.1115αᾳ. 5. 6Π0].: ὦ πλεῖστ᾽ 
ἐπαίνοις" ᾿Αντιγόνη ταῦτά φήσιν 
ὁρῶσα ον κα ψρίόμας τὸν Κρέοντα μετὰ 
χειρός᾽ ἐπὶ τὸν Οἰδέπουν δὲ ἀφῖ- 
πται ὁ Κρέων, καὶ μὴ πείσας αὐὖ- 
τὸν παρασπᾶται ΣᾺΣ τὴν ἄντι- 
γόνην, φϑάσας κατὰ τὴν ̓ἀδὸν καὶ 
τὴν Ἰσμήνην ἀφελέσθαι. ἘδΥ {πὸ 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ,. 108 

ἈΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

Ὦ, πλεῖστ᾽ ἐπαίνοις εὐλογούμενον πέδον. 
νῦν σοι τὰ λαμπρὰ ταῦτα δεῖ φαίνειν ἔπη. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ. 

τί δ᾽ ἔστιν. ὦ παῖ . καινόν; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

7120 

ἄσσον ἔρχεται 
Κρέων ὅδ᾽ ἡμῖν οὐκ ἄνευ πομπῶν. πάτερ. 

: ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ φίλτατοι γέροντες. ἐξ ὑμῶν ἐμοὶ 
φαίνοιτ᾽ ἂν ἤδη τέρμα τῆς σωτηρίας. 

ΧΟΡΟΣ. 
ϑάρσει. παρέσται. καὶ γὰρ εἰ γέρων κυρώ. 
τὸ τῆςδε χώρας οὐ γεγήρακε σϑένος. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

"Ἄνδρες χϑονὸς τῆςδ᾽ εὐγενεῖς οἰκήτορες. 

720 

Ρ᾿γαβθα πλεῖστα εὐλογούμενον 566 
ΡῬΉΣΙ. 2952. 

Υ. 118. φαίνειν] ΤῸ ἀρρίονβ 
ΣΡ ΟΠ 6᾽5 δββθηῦ, [0 ΥΔΟΙΕΥ. 
Ἡ θυ πι. ΘΟΙΠΡΔΥ68. ΤΥΔΟΝ. 289: εὖ- 
Ἀταῖα φαίνων, ἢ ̓πὸ μαντείας τι- 
νός. ἘδΥ {π6 ἀδέϊνα σοὶ ΒΕ6 Μ δ ἷςίῃ. 
8. 891. 2. 

Υ. 1722. τέρμα τῆς σωτηρέα ς] 
ΤΠΘ ρϑηϊθνθ Βῃ 65 ΠΥ {Π8 ΡῸ8] 
ἴθ; ἔον {Π6 ρΡΌΦ], ποῦ 6 ὑϑυυηΐητιβ, 
18. {Π6 ΡΙδόθ οἵ ΒΔ ΘΊΥ. ΕΌΤΙΡ. ΟΥ. 
1886: σωτηρέας γὰρ τέρμ᾽ ἔχεις 
ἡμῖν μόνη. ΤῸ ἴπδ6 5ϑέῖηθ ρμοϊπί 
Ηοτδο]. 87: τέρμονας ᾿ϑηνῶν δπᾶ 
Μεά. 1561: ϑανάτου τελευτά. Ἡ οπι. 
11.ΧΧ,429: ὀλέϑρου πείρατα. Ὑἱτρ. 
Ἀθη. ΧΠ, 46: τηοὐῇῦϊβ τηρῦϑ. 
ΒΕ. 566 ΜδΊ1Η. 8. 480. 

γ.128. καὶ γὰρ εἶ [1. 6. ἐἐ γὰρ 
καὶ οἴο., ἔογ ΔΙΉΠ οαρῃ. ΟΥ̓, Εατ. 
Μαά. 468: «καὶ γὰρ εἶ σύ με στυ- 
γεῖς, οὐκ ἂν δυναίμὴν σοὶ κακῶς 
φρονεῖν ποτε. 1249: καὶ γὰρ εἶ 
κτενεῖς σφ΄, ὅμως φίλοι γ᾽ ἔφυσαν. 
ΟἿ, Μιὰ οἶκο Μθῃ. Ρ. 348 5α. 
Ἂ .95. εὐγενεῖς} Βοπεδἔδτ 

" 
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ὁρῶ τιν᾽ ὑμᾶς ὀμμάτων εἰληφότας 
φόβον νεωρῆ τῆς ἐμῆς ἐπειφρόδου,. 730 

ἐς δ. ἢ 3 »Ἥ 39 " 

ὃν μήτ᾽ ὀκνεῖτε, μήτ᾽ ἀφῆτ᾽ ἔπος κακόν. 
ἰχς Ἁ 2 ς »- ὔ 2 Α 

ἥκω γὰρ οὐχ ὡς δρᾶν τι βουληϑείς. ἐπεὶ 
γέρων μέν εἰμι, πρὸς πόλιν δ᾽ ἐπίσταμαι 
σϑένουσαν ἥκων. εἴ τιν᾽ Ἑλλάδος. μέγα. 
ἀλλ᾽ ἄνδρα τόνδε τηλικόνδ᾽ ἀπεστάλην 735 

πείσων ἕπεσϑαι πρὸς τὸ Καδμείων πέδον. 
οὐκ ἐξ ἑνὸς στείλαντος. ἀλλ᾽ ἀνδρῶν ὕπο 

190 
7 , [χ πῶς ον, ’ 

παντῶν κελευσϑείς. οὔὐνεχ ἢκὲ μοι γέενδι 
Α -" - “ ᾽ ᾽ τ Ψ 

τὰ τοῦδε πενϑεῖν πήματ᾽ εἰς πλεῖστον πολεῶς. 

ἀλλ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽ Οἰδίπους. κλύων ἐμοῦ 740 
χοῦ πρὸς οἴκους. πᾶς σε Καδμείων λεὼς 

[ν...782. τηλικόσδ᾽ Ὀ1πά.] 
Υ. 184. ἘῸΓ ἀνδρῶν ὕπο Βτύποκ Πδ5 γοϑίογθα ἔγοιη Ῥϑν, Β. Τ'. 

γεὶ. Εδύη. ἀστῶν ὕπο 

γ. 186θ.{ ΘΟΌΓΘΘ σψουἹᾶ οὐἱὺ ὅπ ψΟ]6 γθῦβ6 ἃ 8 ἃ ἸΏΘΥΘ ΘΟΡΥ͂ 
ἔγοιῃ νυ. 1738 .--- 741. 

Υ. 7131. Οἰδίπου Ὁ ϊπᾶ. 

πούϊοοϑ ὑπαῦ ὉΠ15 15. ΒΡοΚϑῃ ϑωώπευ- 
τικῶς ἴο οοποί!αίθ {π6 ροοᾶ ψ1] 
ὍΕ πὸ. Αὐμοηΐδη8. 

Υ. 126 5ᾳ. ὀμμάτων -- ἐπεις- 
δου] Βοίμ [Π6 ϑοηἰθνοβ. ἀθρομᾶ 
ἼΡΟῸΝ ἐπα ποῦ φόβον, διά ὀμμά- 
των φόβος ἰ5 ΥΙΡΉΕΥ βοἱᾶ, Ῥθοϑῖιδθ 
ὄμματα φοβεῖται ἰδ ΘΟΥΥΘΟΙΙΥ πι864. 
ΟΥ. Μϑούτη. 8. 880. ποῖ. 1. Β ειἱ- 
βῖρ Μ611 ΟΌΒΘΥγθθ: ὅπ ροϑῦ στ 
σγϑδῦ αὐῦ ἀθβουῦ 68 [Π6 ΘΥ̓ΘΒ. δ5 ὕΠ6 
ΤΠ ΘΒΒΘΠΘΘΙΒ Οὗ ἃ. ἀϊδύυγθοα τηϊπηᾶ, 
γγΠ6ὴ που ἄο ποὺ Ἰοοῖκ ἀσκαρδα- 
μυκτί: Ῥπύ ᾿παϊοαύθ ὑἰπτατνγ Ὀν 
ὈΠΠΚίηρ. Οορᾶτθ ΑἹ]. 189 5α.: 
μέγαν ὄκνον ἔχω καὶ πεφόβημαι 
πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείας, ὙΠΟΥΘ 
Τ ΟΡ ΘΟΚ ἀϊδοῦββοβ ὕπ6 Βα ]θοῦ αὖ 
Ἰϑηρίῃ. 

Υ͂. 128. ὃν μήτ᾽ ὀκνεῖτε] 1.6. 
ἀλλὰ μὴ ὀκνεῖτε ἐμέ. ὅε6 Μεατ(Ε. 
8, . 485. δ 8. 477. Ὁ. ΕἘον {Π6 
γ ΔΎ 10 ἢ οὗ ᾽π6 θηβ65 ὀκνεῖτε δᾶ 
ἀφῆτε οἵ. Ἡ Ἔτη. γιίρ.».148. Βετ- 
τῇ δυὴ, 8, 157. ὅ,. Μα.. 8. 611... 9: 
ἽΝ, 129. δρᾶν τι] 
ΔῊ ἰπΐανγ. 83.668 ΡΏΙ. 614. : 

ν. 131. εἴ τιν᾽ Ἑλλάδος 
ἘΠ Β]ΘΥ͂ ΘΟΙΏρΡδΙ 65 ΑἹ. 487: ἐγὼ 

Αμᾶ 5ο 1πᾶ. 

Τ. Φ. ἴο 4ο 

δ᾽ ἐλευϑέρου μὲν ἐξέφυν πατρός, 
εἴπερ τινός σϑένοντος ἐν πλούτῳ, 
Φρυγῶν. ὅε6 Μετ. 8. 6117. 6. 

Ἦν 88, τηλικόν ὃ ε] ΟΥ̓ 5110} 
δ 56, 885 ἤο Γϑατίγθ ὑπ6 οϑΥθ δηᾶ 
Ῥτιούθούοη οὗ Ππῖ8 οὐ ἔϑιη!]γ. 

Υ. 184. ἀνδρῶν ὕπο) Τηβίοδά 
οὗ πιμαὺ Οσθοι Ἰηθη ρα [ο 58 γ, οὐκ 
ἐξ ἑνὸς ἀνδρός [3501]. Καδμεέου], 
ἀλλ᾽ ὑπὸ πάντων, ἴπ6 ροθὲ πὰβ 
τιτίθη ἀνδρῶν πῃ ὑπ οὐ Υ οἰ αῦδθ. 
ἨΈΕΜ. 

Υ. τϑὅ. ὁ μο].: οὔνεχ᾽ ἧκέ 
μοι γένει" ἀντὶ τοῦ ὁτι προς- 
ἥκει μον πενἅλεῖν τὰ τούτου ἀτυ- 
ἤματα ὑπὲρ πάντας Θηβαίους. 80 

ἧκον ἴου προρῆκον ἴῃ Εἶτ. ΑἸΘ. 
298. ΚΟΉΛΕΕ. ΤῊ6 ἀδίϊνα γένει 
βύθθ. ΓῸΥ πΠ6 Δο]αύϊνγο οἵ 1ηβύγτι- 
τηρηῦ, ΘοΟση ϑύϊομ , 1. 6. 0 86- 
οοππῦ οὗ τοὶ αὐ]οϑῃῖρ. 566 Οδά. 
Ν. 90. 

Υ. 186. εἰς πλεῖστον πό- 
λεως] ΕἸΤΩΒΙΘΥ ΟΡ Γ 68. Οεᾶ.. 
Β.. 918: ὅτ᾽ οὖν παραινοῦσ᾽ οὐδὲν 
ἐς πλέον ποιῶ. Τοοάᾶοτ]. 5.1᾽411- 
θαι οἡ Ῥ]δύ. ΕΠ ΎΡὮγ. Ρ. 179. 
Ααἀά, ἃ8 ,“«ποϊοᾶ: Ῥγ Νόνο, Οβϑᾶ. 
ΗΝ. τ00: ἐς πλέον. 



καλεῖ δικαίως " 

Υ͂. 189. ὅ'μο!: ἐκ δὲ τῶν᾽ 
ἐγὼ μάλιστά σε καλῶ, ὅσῳπερ 
πλεῖστον ἀλγῶ τοῖς σοῖς παϑήμα- 
σιν. ΕῸΥ π6 δὐύϊοϊθ υϑοᾶ δ5. ἃ α6- 
τηοηδίγαθνθ ῬΥΟΠΟ 566 Μὰ. 
8. 286. ΕἘ]Τ.51]. αὐοΐο8 ἘΠατ. ΑἸο. 
214: οἰκτρὰν φίλοισιν, ἐκ δὲ τῶν 
μάλιστ᾽ ἐμοί. Οὗ. ῬμΙοοῦ. 1248: 
ἡμσὼν Ἀχαιῶν λαός; ἐν δὲ τοῖς 
γώ 
.Υ. 140. ὅσῳπερ -- ἀλγῶ] ἘΠ: 6, 

ὅσῳπερ πλεῖστον ἀλγῶ εἴς. ΤύδοΙι. 
812: ἐπεέ νιν τῶνδε πλεῖστον ὦκτι- 

σὰ βλέπουσ᾽ , ὅσῳπερ καὶ φρονεῖν 
οἷδεν μόνη, ατοίοεα πῖἢ ταϑην 
οὔπου ρᾶϑϑδροβ ΡΥ βομδρῖοσν. Οἵ. 
ΜΞ... 8. 4δδ. ποῦ. 7. δηᾶ 8. 480. 
ῃοῦ. 2. ΕῸῸΣ πλεῖστον Ἰοϊηοα σι ἢ 
{π6 βιρθυϊαῦνθ 5866 ΜΠ. 8. 461. 

Υ. 148. ἀεὶ δ᾽ ἀλήτην] 1. ὁ. 
ὄντα δ᾽ ἀεὶ ἀλήτην. ὅθε Οοᾶ. Η. 
458. ϑδοίιηρ' οαδ- να} 5016 δι5515- 
ἄδιθο, ἐπί τινος χωρξῖν τηθ8 8 ἴῃ 
θη δπ ἄθν Ἠδπᾶ σοπιδπ- 
465 θῇ θῃ. 66 ν. 146, 5΄΄τη17]8 
ΘΧΘΙΏΡ]6Β5 ἃγο δαἀαποραά θγ Μαδΐύἢ, 
ὃ. ὅ84. η. Τὸ 1Β Ὁπουϑέουθ [ῃ6 581}16 
ἃ8 γερονταγῶγεῖσϑαι, πϑδοα ῬῪ ὑπ6 
Ῥοθῦν. 847. ΟΥ̓βθομ 6818. Απέϊροπθ 
πρόςπολον, Ῥθοόδιιθο οὐβοϊαἑίηρ' ἃ 5 
ἊΣ ΒΘ πατηδ!ά. 

- Υ, 145. οὐκ ἂν ποτ᾽ -- ἔδοξ᾽ 
Οἐ, Μεδύθη. 8. ὅ99. Ὁ: ο. --- ΤΊ 6 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝῶι. 

ὁρῶν σὲ τὸν δύςτηνον ὄντα μὲν ξένον. 
ἀεὶ δ᾽ ἀλήτην. κἀπὶ προςπόλου μιᾶς 
βιοστερὴ χωροῦντα᾽ τὴν ἐγὼ τάλας 
οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐς τοσοῦτον αἰχίας πεσεῖν 
ἔδοξ᾽. ὅσον πέπτωκεν ἥδε δύομορος. 
ἀεί σε κηδεύουσα καὶ τὸ σὸν κάρα 
πτωχῷ διαίτῃ. τηλικοῦτος. οὐ γάμων 
ἔμπειρος. ἀλλὰ τοῦ ᾿πιόντος ἁρπάσαι. 
ἀρ᾽ ἄϑλιον τοὔνειδος ὦ τάλας ἐγώ. 
ὠνείδισ᾽ ἐς σὲ κἀμὲ καὶ τὸ πᾶν γένος: 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἔστι τἀμφανῆ κρύπτειν. σὺ νυν. 

108 

ἐκ δὲ τῶν μάλιστ᾽ ἐγώ. 
ὅσῳπερ; δἰ μὴ πλεῖστον ἀνθρώπων ἔφυν 
κάκιστος. ἀλγῶ τοῖσι σοῖς κακοῖς. γέρον. 

74 

150 

790 

ὅσον τηϑϑηβ εἰς ὅσον. ὅ66 Μαύθ. 
8. δθ9θῦ. 4. 

ν. 1418. τηλικοῦτος] Ῥαΐ ἔογΥ 
τηλικαύτη. ὅ86 Μαύ, 8. 486. 3, 

γ. 149. τοῦ 'πιόντος ἁἀρπά- 
σαι} ὙΠῸ σοηϊθγο ἄθρθηαάβ ΡΟῚ 
[π ῬδνίοῖρΙο. οὖσα (οἵ, ΜδύθΙ. 
8. 816.) αηα ἁρπάσαι 15 ἴοΥ οἂτ- 
γγίπρ' οὗ, 8566 ΜὰύΠ, 8, ὅ86. ἃ. 
ἘῸΥ τοῦ ᾽πιόντος. οἵ, Οφα, Κ᾿. 898. 
Ὗ, τῦ0. ἀρ ἄϑλιον -- ἐς σὲ 

οἵο.] 1. 6. ἄρα ἄϑλιον τὸ ὄνειδος, 
ὃ ὠνείδισα εἰς σὲ οἷο. ΑΥΘ πού 
{π6 πη 5 ὙΒΙΘΏ 1 ἂν τ 6 η- 
ὑϊοποᾶ ὑπ ρυθδύοϑῦ αἰ βρΥ δ 06 
10 Ὃπ6 δ:ῃᾷ ἴἤο ᾿ηγΥ896] πα το 
411] ὉΠ γϑορῦ ΟΥ, Μ δύ. 8: 267. 
Οπἱ {πδ ᾽86 οἵ ἔπ ρυίϊοϊθ ὦρα 568 
ΑἹ. 2609. 

Υ. τῦ2 566. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ρα 
5.6101.: ὥςτε συγγνώμης εἰμ 
ἄξιος λέγων" οὐ γὰρ δύναμαι κρύ- 
πτειν. ΟὝὑθομ 5805: Ποὺ ψοπῦπ]ᾶ 
π 686 ὑπίηρδ; ὙΏΙΟΙ 1 πᾶγνθ 
ΔΙΙοαροα, πᾶν Ἰϑΐῃ ΘΟ 668]- 
64, Βδ:δ:ά 1 ποῦ οχροβϑα ὑμϑτη; 
βίης πη ρ 5, Ὑ ΒΊΟΝ ΔΥΘ ΟΡ Θ ἢ 
{0 ὑπ δοΥϑϑ οὔ 811, οδῃηποῦθϑθ 
πιάάδθη; Βα ἀο ποι π1α486 
{π 6 ῬΓΥ απιύύίηρ ὕπο βιρδύ 
οὔ θη, δια γοῦν Πρ ἢ ΟΠ 6 
ἴο  ν ΘΟΌ ΠΟΥ. Ὗγο τηῦβῦ ὕπθῃ 
αἴοΥ κρύψον ΒΌΡΡΙΥ τὰ ὀνείδη 
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πρὸς ϑεῶν πατρῴων, Οἰδέπους. πεισϑεὶς ἐμοὶ 
κρύψον, ϑελήσας ἄστυ καὶ δόμους μολεῖν 

755 
Ἣ δυχὸς 

ξειπῶν 

τοὺς σοὺς πατρῴους, τήνδε τὴν πόλιν φίλως 
ἐπαξία γάρ᾽ ἡ δ᾽ οἴκοι πλέον 

δίκῃ σέβοιτ᾽ ἄν, οὐσα σὴ πάλαι τροφός. 760 

ΟΥΔΥΤΙΟΥΣ,.: 

3 -» 3 “ “2Ξ 

ὦ πάντα τολμῶν. κἀπὸ παντὸς ἂν φέρων Α 
λόγου δικαίου μηχάνημα ποικίλον. 

7600 
,ὕ "» -"ὝἪ 3 Ἁ ῇ ’ὔ 

τί ταῦτα πειρᾷ. κἀμὲ δευτερον ϑέλεις 
ἑλεῖν. ἐν οἷς μάλιστ᾽ ἂν ἀλγοίην ἁλούς; 
πρόσϑεν τὲ γάρ ιἰὃ τοῖσιν οἰκείοις κακοῖς 88 
νοσοῦνϑ'. ὅτ᾽ ἣν μοι τέρψις ἐκπεσεῖν χϑονός. 

οὐκ ἤρελεὶ ϑέλοντι προςϑέσϑαι χαάριν᾽ 

γαῖμποὺ ἐπὰπ τὰ ἐμφανῆ, 1. 6. {πῃ Υ 
τη ΘΥΘΌΙ6 Ἰοῖ, δηα τ γ 10 Κ- 
Θοἄπμθϑϑοϑ ὙΠΙΊΟΒ ὅπου Ἰαγοϑί 
ΟΡΘη ὑβγοαρἢ ὑπο Τοῦ, τ ΒΊΟ ἢ 
ΔΥΘ ὑπο ργθοίοϑὺ ἀἰβρύδοθ ο 
1π66 ἃπά {πῖπ6. Οὗ. Οαά. ΚΝ. 
1480 54.; τοῖς ἐν γένει γὰρ τάγ- 
γενῆ μάλισϑ᾽ ὁρᾶν μόνοις τ᾽ ἀκού- 
ειν εὐσεβῶς ἔχει, κακά. 

Υ. τὸῦ 5.4. τήνδε τὴν πόλιν 
φίλως εἰπών] ἨΔ οὐπηϊηρν 
Θ0η 6688 ΒΥ {Π6 ΔΡρυγθηῦ Θουγίθθυ 
οὗ οὔ ψοχᾶ, σῆδὺ μ6 Υ6 8} ἴη- 
ἰοπάρᾶ ἴο 56, χαίρειν εἰπὼν οΥ 
κελεύσας. Ἐξι5. ΕὟΥ {Π6 δοουϑδ- 
{ἶϊγ8 566 Μαεῦύτμ. 8. 416. α. 

Υ. 156. ἡ δ᾽ οἴκοι] 86. πόλις, 
ἱ. 6. ἡ οἰκεία πόλις, οἷν ε᾽ 5 οοτ ἢ- 
ΤΥΥ. 

ν. τῦδ. ὦ πάντα τολμῶ] 
Πάντολμος ἴπ Αο56 1. δορί. ο. ΤῊ. 
678. 5.61. ΘΟΤΩΤΠΟΠ]Υ 6ὁ8116α πανοῦρ- 
γος, δια παντουργὸς Ὁ ϑορΡΠοο]68 
Α1]. 44δ., τοξουγϑα ἕο θγ Επαθ ἢ ΐτι5 
ἴῃ ἩΟΙΙΘΥ͂, ϑιηοηρ ΟΥΠΟΙ ΡΒ ΘΡ 65, 
ἨΈ, μιν 89.111 81. 18 ΒΟΡΒΟοΙθδῃ 
ΘΧρυθϑβίοῃ 15 ἔϑοθ τ οθ  1Ὺ πιο ὈῪ 
Αὐἰδύορϑπθβ ἴο Υἱαϊοα]6 [Π6 θο]α- 
Ὧ655 οὗ βιοοηΐθθ ἴῃ ΔΥρΌ Ϊηρ' Υ685- 
Ῥϑέμηρ. Ο6]Θ5 1181] πηϑλίουβ, ΝᾺΡ. 
915: ὦ πάντα. σὺ τολμῶν. ἬΕΊῚΒ. 
Κ΄6801.: ἐν εὐλογοφανέσι λόγοις 
Ὑτης, ὁ βουλευόμενε. 
8 56. κἀπὸ παντὸς --- 

ποικπέλον] Ποθάρν!θῖη ὙἱρΆν 
ΟΌΒΘΥγΘΒ ὑπαὺ παντὸς τητιϑὲ ποῦ 6 
7οϊηθα τι λόγου δικαίου, Βαύ ὑπαῦ 
{πῸ. οοῃδίσπούϊοι 15 ποικίλον μηχά- 
νήημα λόγου δικαίου φέρων ἂν 
ἀπὸ παντός, Κπονὶπρ ΠΟΥ ὅο 
ΘΌΠΗΪΏΡΙΥ Β5660Κ ΒΌΙΏη6 Βρ6- 
οἴοιβ ΡρΡϑδύϑποορ οὗ υαβένοο 
ἔγοπι ΔΎ ὑμῖπρ. ὅ'866 ν. 807 (804). 
ἩΈΒΜ. ΕῸΥ ἀπὸ παντὸς 566 Μδύθῃ. 
8, ὕτῶ., ἕογ φέρων ἂν 114. 8. ὅ98. 
Ὀ. δηᾶ Ἔοϑε 8. 120. φῃηποῦ. 4. 

γ. 100. κἀμ ἐ] Β οὔ 6 οουγϑοῦν 
ΤΟΠΘΘΥΒ: τη6, ὙΠῸ ΚΠΟΥ ὅπ 66 
611, δμα Καὸν ἐπ οὺτποῦ οὐῦὺ 
ρΙοὐδίηρ δα οϑῖη δύ Τη6. 

γ. 161. ἐν οἷς) Τπῖβ ἰδ ΤᾺ 
Οδγ6. οὗ γϑ] δ ΒΡ, το ΟὙ ΘΟ 
ΒοΙαθ. οαδ ἃι8 ἐοΥΊΉΘΥΪΥ,, ὙὙΠ6η Π6 
ΒΗΘ ἰο τοίθϊη Οϑᾶϊριβ πα ἴο 
Ρτονϑηΐ Π1β ὈΔΗΙΒΒτηθηῦ. Ἡόθποθ ἴῃ 
Υ. 771: τὸ συγγενὲς τοῦτο. ΒΕΊΒ. 

Υ. 102. τοῖσιν οἰκείοις πα- 
κοῖς) Νονθ δοιρδυθβ Α]. 200: 
οἰκεῖα πάϑη. 919:  οἰκβίας σφαγῆς. 
ἘΠ. 2918: οἰκείας ἄτας. ΤῊΘ6 δοοῖ- 
βοϊγο νοσοῦντα μὲ ταιβὺ 6 τϑ- 
ξουγθᾶ [0 {Π| ἱπῆπιεῖνο ἐκπεσεῖν. 

ν. 1064. οὐκ ἤϑελες Ὠ1οᾶ. 
510, ΤΥ, θὅ: τῶν περὶ τὴν οἰκέαν 
ἀσεβημάτων γνωσϑέντων τὸν μὲν 
Οἰδίπουν ὑπὸ τῶν υἱῶν ἔν δον μέ- 
νειν ἀναγκασϑῆναι διὰ τὴν αἰσχύ- 
νην. ΟΥ. Ἐπι τ. ῬΠποοῖ, 870. ΏΟῈΡ. 
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Πθ0ῦ ἀλλ᾽ ἡνίκ᾽ ἤδη μεστὸς ἣν ϑυμούμενος, 
καὶ τοὺν δόμοισιν ἠν διαιτᾶσθαι γλυκύ. 
τότ᾽ ἐξεώϑεις, κἀξέβαλλες, οὐδέ σοι 710 

τὸ συγγενὲς τοῦτ᾽ οὐδαμῶς τότ᾽ ἦν φίλον. 
νῦν τ᾽ αὖϑις, ἡνίχ᾽ εἰρορᾷς πόλιν τέ μοι 

710 ξυνοῦσαν εὔνουν τήνδε καὶ γένος τὸ πᾶν. 
πειρᾷ μετασπᾶν σκληρὰ μαλϑακῶς λέγων. 

Ψ , , ἰχε , "» » 
καύτοι τίς αὐτὴ τέρψις ἄκοντας φιλεῖν; “1 

ὥςπερ τις εἴ σοι λιπαροῦντι μὲν τυχεῖν 
μηδὲν διδοίη. μηδ᾽ ἐπαρκέσαι ϑέλοι., 

11 πλήρη δ᾽ ἔχοντι ϑυμὸν ὧν χρήξοις.. τότε 
: δωροῖϑ'᾽, ὅτ᾽ οὐδὲν ἡ χάρις χάριν φέροι" 

ἄρ᾽ ἂν ματαίου τῆςδ᾽ ἂν ἡδονῆς τύχοις; 180 
τοιαῦτα μέντοι καὶ σὺ προςφέρεις ἐμοί, 
λόγῳ μὲν ἐσϑλά, τοῖσι δ᾽ ἔργοισιν κακα. 

780 φράσω δὲ καὶ τοῖςδ᾽, ὥς σὲ δηλώσω κακόν. 
“ 79. Ὁ) ἢ Ὁ 
ἥκεις ἔμ᾽ ἄξων. οὐχ ἵν 
ἀλλ᾽ ὡς πάραυλον οἰκίσῃς᾽ πόλις δέ σοι 

εἰς δόμους ἄγῃς. 

785 

[Υ. τοῦ. ἡ δομορμενὰς Ὠ1π4.] 
ν. 181. ἐς Ὀ1πᾶ. 

Υ. τθὅ. 59801.: μεστός" ὡς 
ὃ ἔστιν, ὅτε πορε- 

σϑεὶς τοῦ ϑυμοῦ, λοιπὸν τὰ συμ- 
φέροντα ἐβουλευόμην, καὶ οὐκ ἔτι 
. ελον φεύγειν. Οπι {π6 ρδυίϊοῖ ρ]θ 
υμούμενος 566 Μδύθῃ. 8. δῦ0. ἢ. 

εχίγ. Οἵ. Ὁ πιοῦν. Ο]. Ρ. 1176. 
8: ἐπειδὴ δὲ μεστὸς ἐγένετο ἀγα- 
νακτῶν. 

Υ. τό6. 5. 61}0].: τοὺν δόμοι- 
σιν: ἀντὶ τοῦ ἐν Θήβαις. 

Υ. τ08. τὸ συγγενὲς τοῦτο] 
Ι. 6. ἡ συγγένεια αὕτη. ὅ66 Ῥμϊ- 
Ἰοοῦ. 88. Οφβαϊριβ βᾶυβ ὑπεῦ, ψΠ 6 
ἢ γγ88 Θχρϑ]]θα Π15 δοπηΐνυ, ΟΥθοι 
ΧΕΙ 6 α ποη6 οὗ ὑπδΐ γϑρϑγᾶ δηᾶ 
ἰἴοούοη ἔου μῖ5 γ᾽ δὐϊοῃ (Ὁ ϑάϊρτιβ) 
ὙγΠ1Ο ἢ ΠΘ ΠΟῪ ΡΥοΐθ5565. 

Υ. ττὸ. 5. 6Π0]1.: γένος" τὸ 4τ- 
τικόν. , 
Ὑ. ττῖ. σκληρὰ μ. λέγων] 

Νενϑ ΘΟΙΡ ΔΓ 65 Απῦ. 1047: ὅταν 
λόγους αἰσχροὺς καλῶς λέγωσι τοῦ 
κέρδους χαριν. 

γ. 772, 5 6 Π01].: καέτοι τίς αὖ- 

τη᾿ καὶ σὺ οὖν βούλει μὲ εὐεργε. 
τεῖν μὴ ϑέλοντα. 

Υ. ττ0. οὐδέν) Νοιῃίῃρ, ἱ. 6. 
ΔΙ οσούμου ποῦ. ὅο ὅπ Τιϑύϊῃ ἢ Ϊ- 
Π11. 1 πᾶν οοἸ]οίθα Θχϑιρ]θ8 αὐ 
Οἵοον. Ῥῦὸ ῬΊδηο. ΧΧΙΣ, τὸ, 

γ. 171|. ἀρ᾽ ἂν -- τύχοις] 
ὝΥ111 πού 1858. 6 δὴ διρθὺν 
ϑυα ιοραῦίοι, ἢ γοὺ οὐ ϊπ 
10 ΕῸΥ ἦρα 566 ν. 7ὅ0., ἔον τυχεῖν 
τινός τινος ῬΗΪ]οοί. 518 56. 

γ. Τ19. λόγῳ μὲν -- τοῖσι δ᾽ 
ἔργ] ἘΡῚ ἐπὶ 88 866 Μαύῃ. 
8. 208. πού. Δ. 

Υ. 180. “ὥς σε δηλώσω κπκα- 
κόν] ΕῸΣ {Ππ6 οπβϑίοῃ οὗ {πΠ6 Ρδὺ- 
1016 5866 Μϑδύτῃ. 8. 549. 6. πού. 
5. Βοϑί 8. 100. ῃοῦ. 4. 

Υ. 1782. ἀλλ᾽ ὡς πάραυλον 
υὐδφὰ δ ού ἀγρότην. ΒΕ. 5 680].: 
ὠντὶ τοῦ ἐν ἀγροῖς. Μοτο ΥὙἹρ ]Υ : 
ποὶρῃθοῦτγῖπρ, ἄγχι γῆς Κα- 
δμεέας. 50 8180 ἴῃ ΑἹ. 892: τένος βοὴ 
πάραυλος ἐξέβη νάπους; ἘΊΜΒῚ,. 

Ν. 782 56. ὅσ ο].: πόλις ὃ ἐ 
σοι" καὶ ἵνα ἡ Θήβη ἀβλαβὴς ἔσται 



108 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

κακῶν ἄνατος τῆςδ᾽ ἀπαλλαχϑῇ χϑονός. 
᾿ » 2 

οὐχ ἔστι σοι ταῦτ 
,, ὩΣ » ἀλλά σοι τάδ᾽ ἔστ᾽. ἐκεῖ 

Ε Ἁ ΤῸΝ 

χώρας ἀλάστωρ οὑμὸς ἐνναίων ἀεί 
ἔστιν δὲ παισὶ τοῖς ἐμοῖσι τῆς ἐμῆς 

Ὰ - ἃ ’, χϑονὸς λαχεῖν τοσοῦτον. ἐνθανεῖν μόνον. 7190 
5. ΘΟ 3 "» Ἅ ᾿ 3 ΄ - 
ἀρ οὐκ ἄμεινον ἡ συ τἂν Θηβαις φρονῶ; 

πολλῷ γ᾽. ὅσῳπερ καὶ σαφεστέρων κλύω. 

γῶ0 

ἐκ ταύτης τῆς γῆς. ΒΙΡΏΙΥ; ἔου 
Οδαΐρυβ τθϑηβ: ὑπ δῦ γΟῊΥ ΟΙΤΥ 
ὭΔΥ ΒΡ ἜΤ6Β ἔχοτὴ ἀπὸ 
ΟΥΣΙΒ νι ΠΙΟΘῊ 10 15 ὉΠ τ 6 8 - 

.Θηρα Υ ὑπ15 οἱὖγ οὗ ΑΥ̓ἢ 68. 
ΟΥ, ν. 606 (604). ΕοΥ {π6 ἄδίϊνο 
σοὶ 566 Υ-. 818. ἀπᾶ ῬὨΙοοῦ. 429. 
ΕῸΥ {Π6 ῬΏγαθ6 κακῶν τῆςδε χϑο- 
νός Υ. 191. οὔτ βϑιηθ Ὀ]δν ; ἄνατος 
μακῶν ἃῆονθ, ν. 617; [πΠ6 Ρ]9θο- 
πϑϑτη ἄνατος ἀπαλλαχϑῇ Αάνουβ. 
ἴῃ ῬΏ]]. Ρ. ὅ2. διά ΡΔΥΒΟΌ]ΑΡΙΥ 
Α7.1019: ἀπωστὸς γῆς μοζῴιφ θη 
σομαι. Απύ. 8599 5α.: λεύ- 
ϑερος δίκαιός εἶμι τῶνδ᾽ ἀπηλ- 
λάχϑαι κακῶν. ἘΠ. 1009: ἄλυπος 
ατῆς ἐξαπαλλαχϑήσεται. 

Υ. 184. Β6801.: οὐκ ἔστι σοι 
ταῦτ᾽ οὐ προβήσεταί σοι ὃ σκο- 
πός. ἨΔ Β58γΥ85: γοὺ 111 ποὺ 
ονύεοϊη δῦ] πᾶν βοϊᾶ γοῦ 
158; θα γοὺ Ὑ{11Π1 ονύδϊῃ 
0815, ὑπαῦ ἴῃ ὑπύ Ἰδηᾶ τὰν 
Οαοηῖπ5 58.841] ον οὺ ἄν 611], δ 
ΔΎ ΘΉΡΘΥ Οὗ γ ᾿π͵ατῖοϑ. Οδαϊ- 
Ρὰ8 τηθϑη8 {πῶὺ Π18 Ῥοᾶν 5881] 
ΠΘΥ͂ΘΥ Τοδῦ οὖ ΤΉΘΡΟΒ, δηᾶ {ΠΘΥΘΌΥ 
Ῥοηθῆν {π6 ἱπηδθιαηίθ: Ῥαύ {πᾶΐ 
μϊρ αθηϊαθ 95Π8}11 ἄνγ61] Ὅπου, ὃ 
ἀοαϑύγι οὔϊνθ ΔΥΘΏΡΟΥ οὗ {ΠπῸ 1} Υ165 
6 πᾶ γϑοοῖνϑα. ΒῸΣ {π6 ῬΙΌΥΔ] 
τάδε 5668 ῬμΙοοῦ, 1820 54. 

Υ. 184 58ᾳβ. ἐκεῖ χώρας 'ἀεί] 
ΕῸΥ ὑμ15 Κιπα οὗ δρροβίθοη 566 
Μοαύύη. 8. 472. 2. 6. Βαυΐ ΔΙ ΓΠΟῸρΊΝ: 
16 ΒΘΘΙῚΒ {πῶ τγ οι Ἰοῖη ἐκεῖ 
χώρας (οἵ. ν. 167.) γοῦ τπ6 ψοτὰ 
ώρας την 880 Ὀ6 γοέθυγϑα ἴο 
ἀλάστωρ; οἵ. ῬΗΠοοί. 512. ἀλάστωρ 
τινός 15 Τοτιηᾶ ἴῃ {818 56η86 ΤΎΔΟΗ. 
1092: βουκόλων ἀλάστορα. Ὗἥη ὁ 
τηπδὺ ΟΟἸΉΡΔΥΘ ὅπ νγοτᾶβ οὐ Απτὶ- 

,ὕ 3 -" « 4 

Φοίβου τε καὐτοῦ Ζηνός. ὃς κείνου πατήρ. : 

ΒΌΠ6 ὅο ΠΟΥ ἔδύμθν ἴῃ Ἐπ ν. ῬΏΟΘη. 
1ὅδ0 54. : σὸς ἀλάστωρ ξίφεσιν 
βρίϑων καὶ πυρὶ καὶ σχετλίαισι, 
μάχαις ἐπὶ παῖδας ἔβα σούς, ὦ 
πάτερ, ὦμοι. Ομ Β16} {πὸ ὅ ΘΠ Ο].: 
ἀλάστωρ" ὁ παρακπολουϑῶν σοι 
κακοποιὸς δαίμων. τα ᾿ἡλάστορες 
λέγονταί τινος ἢ οἵ κακοποιοῦντες 
αὐτόν, ἢ οἵ δὲ ἐκδίκησιν αὐτοῦ ἕτέ- 
ρους κακοποιοῦντες. Λαᾶ ΒΤοτΓ, 
Αθβ0}. ῬΘΥΒ. 9Ἴοββ. 800. 

γ.186.54ᾳ. ἔστιν δὲ ---λαχεῖν]) 
ΤΠ Ργθβθηῦ 18. ρῬαὺ ἴον {ΠῸ ἔαθατθ, 
ΠΘὴ ἃ τηϑίϊου 15 Ῥθργβθηθα ἂδ 
ἤχρᾶ πᾶ βεῦ]θα θῪ ἔαΐο. Ηδπόθ 
Α 650}. Ῥτότη. 171: ὑφ᾽ ὅτου σκῆ- 
πτρον τιμάς τ᾽ ἀποσυλᾶται. ἘΈΕΙ5. 
ΟΕ. Βοϑὺ 8. 116. πού. 8. ἔστιν, 11- 
οϑῦ, οἵ, ν. 600 (699). 
Υ, 181. τοσοῦτον, ἐνθανεῖν] 

Ι. 6. τοσοῦτον, ὅσον ἐνθανεῖν. ΟΥ̓. 
Μοῦ. 8. 4179. Ἡού δῆ, ὈοΙἢ 
ἔου ὅπ 56η86 8η6 ἔογτη οὗ [86 Ρϑ8- 
5866, ΘΟΙΠΙΡΆΓΘΒ ΑΘΒ61ι. Κ΄ αρῦ. ὁ. 
ΤΙ. 181: χϑόνα ναίειν διαπήλας 
ὁπόσαν ἂν καὶ φϑιμένοις κατέχειν, 
τῶν μεγάλων πεδίων ἀμοίρους. 

Υ. 188. ΄ΟΒΟΊ.: ἄρ᾽ οὐκ ἄμ ει- 
νον᾽ ἄρα οὐ πλέον σου τὰ ἀπο- 
βησόμενα ταῖς Θήβαις οἶδα: ἘοΥ 
1π6 ρῃγαβο φρονεῖν τὰ ἐν Θήβαις 
οἵ. Οοά. Ἐ,, 607. τὸ γοῦν ἐμόν, 
56. εὖ φρονῶ. 

Υ͂. 189. 5.6 101.: ἐκ σαφεστέ- 
ρῶν κλύω" ἀντὶ τοῦ καὶ σαφέ- 
στερον οἶδα. ἘΟΥ {Ππ6 τηθδηΐηρ' οὗ 
σαφής βθ6.ν. 622., ἔοὸγΥ κλύων. 88. 
Ν. 190. Β΄9Π01.: καὐτοῦ Ζη-. 

νός" δοκεῖ γὰρ ὁ ᾿πόλλων παρὰ 
Διὸς λαμβάνειν τοὺς χρησμοῦς, 
ὡς καὶ ἐν Ἰφικλείᾳ φησί, 
Αἰσχύλος ἐν ἹἹερείαις" ἀπ άνδιν 



πολλὴν ἔχον στόμωσιν᾽ 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΕΒ1ῚΠ ΚΟΛΩΝώῶι. 

τὸ σὸν δ᾽ ἀφῖχται δεῦρ᾽ ὑπόβλητον στόμα 

δι Ὁ ἥ ᾿ Ὦ ν,, Ἢ , 
χακ ἂν λάβοις τὰ πλείον ἡ σωτήρια. 
ἀλλ᾽, οἶδα γάρ σε ταῦτα μὴ πείϑων. ἴϑι" 

19ῦ ἡμᾶς δ᾽ ἔα ξῆν ἐνθαδ᾽᾽ 
οὐδ᾽ ὧδ᾽ ἔχοντες. ξῶμεν. εἰ τερποίμεϑα. 

ΚΡΈΩΝ. 
ἧς 4 , » Ν.21..2 Ν ’ πότερα νομίζεις δυςτυχεῖν ἔμ ἕς τὰ σα. 

109 

ἐν δὲ τὼ λέγειν Πρ 

οὐ γὰρ ἂν κακῶς. 

800 

ἢ σ᾽ εἰς τὰ σαυτοῦ μᾶλλον ἐν τῷ νῦν λόγω: 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἐμοὶ μέν ἐσθ᾽ ἥδιστον. εἰ σὺ μήτ᾽ ἐμὲ 
800 πείϑειν οἷός τ᾽ εἶ μήτε τοὺςδὲ τοὺς πέλας. 

ΚΡΈΕΩΝ. 
3 ΄ 2 5.δὰ “ ΄ , Ὗ ὗ 
ὦ δυςμορ΄, οὐδὲ τῷ χρόνῳ φύσας φανεῖ 

ὅπως ταἀάχιστα᾽ ταῦτα γὰρ πα- 
τὴρ Ζεὺς ἐγκαϑιεῖ Μοξέᾳ. 
Καὶ ᾿Δριστοφάνης Ἥρωσιν: ὅ66 
γ. 628. (622), ἀπά Ορά. ἘΠ. 181. 
Ὗ. 191. β΄ 801.: ὑπόβλητον᾽ 

οὐκ ἀληϑές, ἀλλὰ πεπλασμένον. ἀπὸ 
. τῶν ὑποβαλλομένων εἰς τὰ γένη 
τοὺς παῖδας. ον ὑπόβλ τον. {Π6 
βαιθοΥ 5 ΘοΙΏΡϑυΘ Α]. 188: εἰ δ᾽ ὑπο- 
βαλλόμενοι κλέπτουσι μύϑους οἵ 
μεγάλοι βασιλῆς. ἃμᾷ ν. 481: ὡς 
ὑπόβλητον λόγον ἔλεξας. ἘῸν [16 
ἴουτα οὗ Βρθθο ὈΥῚ ΜΠΙΟΝ τὸ σὸν 
δ᾽ ἀφ. στόμα ἰΒ μὰ ἴον σὺ δὲ 
ἀφῖξαι ὑπόβλ. στόμα ἔχων, οἴ. 
Μεῦθῃ. 8. 480. ἃ Β'ομδοῖθυ 
πον: ΘυηῬόνθ: 1215. 

ὙΦ 202. 15 οἸνο 1": στόμωσιν᾽ 
ἀντὶ τοῦ δείνωσιν καὶ πανουργίαν. 
6 1516 ΘΟΙΡΘΓ68 Αὐἱβύ. ΝᾺΡ. 1102 
56.: ὅπως εὖ μοι στομώσεις αὐτόν. 
κοπις 15 τι864 οἵ δ οὐδου ὈγῪ Επιυ. 
Ηδ6.. 129. 
ΟὟ 192 κᾳ. ἐν δὲ τῷ λέγειν 
-- σωτήρια] 1.6. θα ἴῃ 5ρ681- 
1ηρ' γοῖ Ψ1Π οὐ ΟἿ 6΄ ΠΘΥΙΩ 
ὑπ δὴ σοοῦ, ΤΠδ αὐ οἵ Οραϊρτιϑ᾽ 
ΒδΥΘΉρΊΙΘ 15 ἤο 5Π6.7 ὑπῶὺ Οὕϑοῃ, 
Ὀγ βαυΐηῃρ ποῦ 18. ΟΡρθὴ ἴο Ἰπητη8- 
αἰαίθ. γοξαϊαίϊοη ϑηα θχροϑαγα οὗ 
Ὧ1Β γ6 8} τη8]1166. 0011] οααβθ ἰτη561 
Βαυτὰ τδίμον ὑπὰπ ορέαίπ δηγ  ϊηρ' 
Ῥϑηθῆοία]. Ἐου {πΠ15 θοπϑῆῦ που]ᾶ 
θ6 ὕπο τϑίσστῃ οὐ Οϑᾶϊριιθ. ΤῊ18 

ἰἸη ουρυθύδίϊοι 18. ὁοη υτηθα ΡΥ {Π6 
ΒΉΒΥΥΘΥ οὗ θοῦ. πῆμ. ΕῸΣ ἐν 
τῷ λέγειν 5606 ῬΒΙΠῸΟοοῦ. 61., ἔογ τὰ 
πλείονα Με... δ. 206. ποῖ. ; 

γ. 79454ᾳ. ἀλλ᾽, οἶδα γὰρ -- 
ἐνθ ἀ δ᾽} Οϑάϊρμβ βαυϑ: Βαὺ μθ6- 
ὀφαβοΙ ἀοαθὺ ὑπ 01 584}}] θ6 
ΔΌ16 ἤο ρΡοΥϑαδᾶθ {μ66 ὑπδῖ 
ὑποὺ 1ΠΌ ΥΘΘΡ ΠΟΤ 6 τηϊβομῖοῖ 
ὑπ8)εο δαγδηΐαρε ἔγοιη {ἢν 
ΒΡΘΘΟΒΘΒ, ἰθὺ πι8 668 850 ΒΡ68Κ- 
ἱπηρϑῶηᾶαΔορεατῦ; σοὺ που ΟΥ̓ 6 
ὑῃγ γῶν διά Ιθᾶνϑ τ ἴο γ6- 
μηδ Π ΘΙ 6. 

Υ. 19ὅ 5ᾳ. οὐ γὰρ ἂν -- τερ- 
ποίῳ ε ὃ' α] ΒΙΡΉΓγ Βυαπ οκ : ἔον 
ΟὟ 116 Μ111] ποῦ 6 ἀπέίοῦ- 
ἐππϑδύο, οὐ ὑππβ, 1 50 1ὖ 
ΡΙ6 8856 08 ἴο 1ἴνγ 6. ΕῸΥ ὑπ6 ρπγ- 
Ρογύὺ οὗ {Π6 γγον5 Βοῖβῖρ ὁοπι- 
ΡϑΥ65 ἘΠ. 804: οὐ ξῶ: καλῶς μέν, 
οἶδ᾽, ἐπαρκούντως δέ μοι. 
Υ, 97 54. 5 6801: ἀντὶ τοῦ ἐν 

τῷ μὴ πείϑεσϑαί σε μᾶλλον σὺ 
δυςτυχεῖς ἢ ἐγώ. Ἐν {π6 ρτβϑρο- 
βἰύΐοι εἰς 566 νυ. 523. 

Υ. 800. 5. 6Π0].: πεέϑ'ειν" πεί- 
ϑειν μὲ εἰς τὸ ἀκολουϑῆσαί σοι. 
τοὺς δε. τοὺς ἀπὸ τοῦ Χοροῦ. ΤΊΘ 
σοΥκ μήτ᾽ μὲ --- μήτε τούςδε ἅγτο 
8804 1 ὑπ18 βθῆβδο: ποῦ π6868 
το ὑπ 8 τὰ 5617. 

Υ. 801 54. οὐδὲ τῷ χρόνῳ -- 
τρέφει! ἐς Β6η856 ἴδ: 5841] 



110 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

φρένας ποτ΄. ἀλλὰ λῦμα τῷ γήρᾳ τρέφει; 80 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

γλώσσῃ σὺ δεινός. ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ οἶδ᾽ ἐγὼ 
δίκαιον, ὅςτις ἐξ ἅπαντος εὖ λέγει. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

80ῦ χωρὶς τό τ᾽ εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὰ καίρια. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὡς δὴ σὺ βραχέα. ταῦτα δ᾽ ἐν καιρῷ λέγεις. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὐ δῆϑ᾽ ὅτῳ γε νοῦς ἴσος καὶ σοὶ πάρα. 810 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἄπελϑ᾽. ἐρῶ γὰρ καὶ πρὸ τῶνδε. μηδέ μὲ 

θα 566 ὑμδῦὺ γοὺ μᾶνα ποί 
Ῥθοοῖὴβ νγὶ886 δυύϑὴ δἴϊζον ἃ 
Ιοπρ ΙῶΡ86 οὗ ἄϊπηα, Ραῦ ὑπ δύ 
γοὰ Ιἰνγ ἃ αϊβριδοθ ὅο οἹά 
αϑὸ Βο δῖρ πδ5 ΤΡ ΠΥ ρ]δοράᾶ 
ἃ ποΐθ οὗ ᾿πδουσορϑίϊοη οἴου {Π|686 
νγοτᾶβ, Ὀθοδιιθα ΟὝΘοὴ 5 γ8 φανεῖ, 
ποῦ φαίνει. ἩΈΞΜ. ἘῸν ὑπ6 Ρἤῃγδ86 
φύσας φρένας 866 ν5. 149. ὡπηᾶ 
1000 5ᾳ. Η οτη. 1ρ. Ρ. 706. «πᾶ 
ΤΠ,0Ὁ. 4]. 1066. --- Εοτ Π6 βΒϑῃ - 
τηθηῦ οἴ. γ. 8ὅδ: ὀργῇ χάριν δούς, 
ῇ σ᾽ ἀεὶ λυμαίνεται. 

γ.804. αὶ 680 ].: ὅςτις ἐξάπαν- 
τος" βουλόμενος ἐκ παντὸς δοκεῖν 
δέώκανα λέγειν. ὙΠΟ. 5686 ἰδ: 1 
ΚηΟΝΥ πο ]υαδπὺ 8, ΠΠλπμὸὺ οϑἢ 
ἔἰπα τηϑύθυϊαβ ἔον Βροδκὶηρ 
ΒΡΘΟΙΟΌΒΙΥ ἴΥΓΟΙ ΘΥ̓ΘΥῪ Οδ 156 
Ὑγ πούου θυ, ἱ. 6. 1 15. ποὺ π9 ἀπίγ 
οἵδ 7αϑῦ θη (ὁ ἀοἔθηα ΘΥΘΙῪ Οϑιι180, 
ὙΠΘΥΠΘΥ 7 ϑΌ οΥ πη }ιδ. ΒΝ6Ι 515 Θοη- 
ΡΑΓΘΒ Υ. 1000: σὺ δ᾽, εξ γὰρ οὐ δί- 
καιος, ἀλλ᾽ ἅπαν καλὸν λέγειν 
νομίζων ῥητὸν ἀῤῥητόν τ᾽ ἔπος, 
ἬΒΕΜ. ὅθε νυν. 7ὅ8. δὰ Μοΐύῃ. 
8. ὅτ4. 

Υ. 8006. χωρὶς τό τ᾽ -- καί- 
ρια] ἴγὙε ταδί ΒΌΡΡΙΥ τὸ εἰπεῖν 
Βοΐοσα τὰ καίρια. ὅ66 5 614]. Ἐπν. 
Ἐ1]. 429. --- ὙΥΠῺῈᾺ τοραγὰ ἕο {π86 
ΡῬδυῦ1 6165 τὲ --- καὶ ἘΠ] 516 θ01η- 
ΡΦΥΘΒ Ἄρβοι. Ῥύοιῃ. 927: ὁσον τό 
τ΄ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δέχα. 

ΧΘΠΟΡΙ. Ἠΐου. 1,2: πῆ διαφέρει 
ὃ τυραννιλός τε καὶ ὁ ἰδιωτικὸς 
βίος. Ἐν. ΑἸο. δ46: χωρὶς τό τ᾽ 
εἶναι καὶ τὸ μὴ νομέξεται. Ἐσοτ 
ΘΧΘΙΠΊΡ]685. ἔτοπι Ρ]αῖο 866 ΝΘΥΘ. 
ΤᾺΘ 5. 6}0].: ἄλλο ἐστὶ τὸ φλυα- 
ρεῖν, καὶ ἄλλο τὰ ἀναγκαῖα λέγειν. 

Υγ.806. ὡς δὴ σὺ --- λέγεις] Τὸ 
15 Του Βοοῦἢ γοῦ ὙΠῸ 580 ἔδθν, 
νον, δια ὑπο86 ἔονν ἴο ὑπ6 
Ρᾶαγροβαὶ Οὔθοη μα το] Οδά1- 
Ριι5. ὑμῶῦ ἰὖ νγὰβ ὁπ ὑπίηρ' ἴο 81 
ἢ, Ὡπούῦμου ὅο {81 ὧο {π6 Ρτ- 
ΡοΒ6, 1ηβιηπδύϊηρ ὑπὸ π6 ΠϊτηΒ61} 
τ] κΚοα θούμ υθῆν δθαᾶ ΔΡΕΥ, 50 
Οδάϊριιβ 1οΐηβ ὅπμ6 ὕγο απὸ 1168, 
ἃῦ {π6 58η16 ὑἱπ|86 διββϑυύηρ ὑπῶῦ 
Οἴϑοὴ ἄοθβ ποιύποῦ: ἷὉ 15. γοῖ 
ἰηάἀθοα ψχῆο αὐ Ὀυϊθῖ, - ΠΟ 
θυιοῖ ἃπᾶ αρί. Ἡβπμ. ον ἴτο- 
Ὠΐ68] ἔοτοθ οὐ {πὸ ραυύζοϊ δὴ οἵ. 
Μὰ ὑύΠ.. 8. 008. 
ΟΝ. 801. οὐ δῆ ϑ'᾽ ὅτῳ οἶς. 1.6. 

οὐ δῆτα καίρια λέγω τούτῳ, ὅτῳ 
οὗο., ὅο Βἴμη, ἤο ψ ῦ, 1. 6. 80- 
οοταϊμῃρ' ἴο ἰι15 ορίπίοι, 1 ἀο 
ποὺ βρθδκ ορρουύψιμ ον πο 
οὗο, ΤΠπῸ ἀδύνο 15. δρᾶ ππ|8 ἴῃ 
γ. 16. ΕῸΣ {Ππ6 οπιββίοῃ οὗ τούτῳ 
868 πούθ οὐ Ῥμι])οοῦ. 187 844. ΕΟΥ 
ἴαος καὶ οἵ. Μεύθμ. 8: 620. Ῥ. 
Βα ο].: τοῖς κατὰ σὲ οὐ 
καίρια λέγειν. 

Υ. 808. 56Π0].: πρὸ τῶνδε. 



Β6η86 Οφᾶ. Ἐ. 10: 

Υν. 810. 
ς 918. 

χαὶ πρὸ τοῦ Χοροῦ. ἘΕἸΡΙΥ 
Βυαποκ: ἔονυ 1 Μν11] 5840 80 ἴῃ 
ΠΟΙ ἡ πι6 450. ἶὰ {Ππ 586 

ἐπεὶ πρέπων 
ἔφυς πρὸ τῶνδε φωνεῖν. 

Υ.809. ἐφορμῶν;] Η οϑὗ ΥΙΡΆΕΥ 
ΟΌΒουνο5 ὑπαῦ ὉΠ15 15. ποῦ Π6 ρΡδὺ- 
ἀϊοῖρ!6 οὗ πὸ γϑὰν ἐφορμᾶν, ἃ 
ΝΟΥ Βιρροβοά, Ῥαΐ οἵ ἐφορμεῖν. 
--- ΕἘῸΥ χρή Νόνϑ ΘΟΙΡΘΥΘΒ. Υ8. 
1441. 1621. Απί. 887. 

...910:..5.ᾳ. μαρτύρομαι -- 
ἕλω ποτέ] Μαρτύρομαι τούσδ᾽, 
οὐ σέ 15 5814, θΘοδιιβα Οϑαᾶϊρτιβ μαᾶ 
58] 1πᾶ πὸ νοῦ] ΘΡΙΥ ἔου {πὸ 
Αὐμθηΐθηβ. ΒαΌΙ πὰ ὕπτη ὁ81] 
π656 ἴἤο ψιΐπηθ8585, ηοὺ μ66 
0 ἐπιηκΚοδὺ ὑπεαὺ ὑποῦ τὰ δ υ- 
δοϑ 58. δηγύμίηρ 'ἰῃ {μ61γ 
ἢ τὴ 6. Βαύ ψῇηϑὺ ἀο068 Π6 6811 {Ππθὴ 
ἴο νιθποϑδὺ ΤΠπδὺ Π6 5. 6 Ὑ5 ΤΠ] ῸΥῪ. 
ἨδΘ ὑπθη ρῬὍΘϑ οα: πὸ νῆηῃϑδῦύ βογύ 
οὗ ΥΟΡῚΥ γοῦυ οσίνε ὅἤο ὙΟΟΓ 
ἔγϊθη 8, 1Ε 1 ουνοῦ ὀδϑίοῃ γοῦ 
πτ- ΒΌΡΡΙΘββίηρ δῦ Π6 τπιθϑηΐ ἴο 
5δν, οὗ ὑπὶ5 γοῖι 588} ΡΔῪΥ πι6 
16 ρΡϑῃϑὶῦν. Τπθ πα ργουπηᾶ 
οἵ οἴθηοθ 15. ὑπ θοΐηρ' ἀθβῖγθα ὈῪ 
Οδαϊραβ ἰο ἀορανῦ, σιπουῦΐ 86- 
ΘΟΙΩΡ ΙΒ ῃ1ηρ ὑπ6 οὈ͵]Θοῦ οὗ Π15 τη15- 
Βίοῃ ; ΟἹ ὑμπὶβ δοοοιηῦ Π6 68115 Ππ6 
ΑΥ̓ΒμΘηΐθηβ ἰο 68. νγίνποϑϑ; ὑπ6 
οὗμον {ἐπῶῦ πὸ 18. ουθὴ ἐὑγϑαίρα 
πὶ ἰησα], {πουρὴ ἃ ἔτνϊθμᾶ 

ς 8διπα το]βίϊνο; ἴον ὉΠ158 ἢ6 ὑβυθϑύθῃβ 
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φύλασσ᾽ ἐφορμῶν ἔνϑα χρὴ ναίειν ἐμέ. 

ΚΡΈΩΝ. 

μαρτύρομαι τούςδ᾽΄. οὐ σέ. πρὸς δὲ τοὺς φέλους 
οἷ᾽ ἀνταμείβει ῥήματ᾽. ἤν σ᾽ ἕλω ποτέ. 

ΟΥΑΙ ΘΟΌΥΣΣ, 

τίς δ᾽ ἄν μὲ τῶνδε συμμάχων ἕλοι βία; 818 

ΚΡΈΩΝ. 
ἢ μὴν σὺ κἄνευ τοῦδε λυπηϑεὶς ἔσει. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

, Α Π) ων Ἂς ὦ ΄ ΠᾺ - ποέῳ σὺν ἔργῳ τουτ ἀπειλήσας ἔχεις ; 

οὐχὶ σ᾽ ὃς γνώσει φίλους Ὁϊπᾶ. 
τοῦδε 5 ἔγτοιη ΜτιβΟῪ ὃν Θ᾽ 5. Θ0}]. Μ55. τῶνδε. 

ἰο ἔβκ νϑῆρθῶμοθ. Ατν αἰ Που]ν 
ἴῃ {π6 οομῃδύγιοιίίοη οὔ ὕπθ γονὴ 
ἀνταμείβει τ πρὸς τοὺς φίλους 
15. Θχρ! δῃηθᾶ ὈῪ οἷα ῥήματα, διὰ 
᾿πᾶθρα {Πποὺ6 18. πού! ηρ' ΒΆΥΒῊ ΚΕ 
ὉΠ πιΒῈ1 8}. 1{ πο βαθδειψαίθ : οἵους 
πρὸς ἡδὺς φίλους λόγους ἀνταμεί- 
βει. ὙΠοτθ 15. ποῦ πουγονον οὐθδ- 
5105. ἴον {Π|8, ΤΟΥ ν͵6 ΤΩΔΥ͂ αἰ ]ν 
ἔδϊκα πρὸς τοὺς φίλους ἀνταμείβει 
5 πρὸς τοὺς φίλους λέγεις ἄντα- 
μειβόμξνος. Εοτ π6 στ 0 16 δῃᾶ 
ὑπὸ βαδρδιδῖθ ραυὺβ οἵ ὉΠ15 Ῥϑδβθδβθ 
5066 ἩΟΙΩΘΓ 1]. 1, 888: τὼ δ᾽ αὐ- 
τὼ μάρτυροι ἔστων πρός τε ϑεῶν 
μακάρων, πρός τε ϑνητῶν ἀνϑρώ- 
πων, καὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπη- 
νέος" εἴποτε δ᾽ αὖτε χρειὼ ἐμεῖο 
γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι τοῖς 
ἄλλοις. ἩἘΕΜ. ΕοΥ {μ6 ΡΙΌΓΑ] τοὺς 
φίλους 66 Οσαα. Ἐ. 861. 

Υ. 812. 5680].: τῶνδε, τῶν 
ἀπὸ τοῦ Χοροῦ. βίᾳ" βιαξόμενος 
τοὺς ἐμοὺς συμμάχους καὶ φύλακας. 
Υ. 818. κἄνευ τοῦ δ ε] 5 680].: 

καὶ χωρὶς τοῦ λαβεῖν σε εἰς Θήβας. 
ἘῸΓ {π6 ρῇγαβο λυπηϑεὶς ἔσει 5668 
Οσά. Ι᾿. 928. δὰ Μούφη. 8. δὅ9. 

Υ. 814. ποίῳ σὺν ἔργῳ εἴς.) 
γι πῃ ϑὺ ἀοοα νον πᾶν 6 
γοι αὐὐογοα {ῃ 8656 ὑμβυθαύβν 
ἱ.. 6. φΘοηὐγάνίπρ ππδὺ ἀθοα 8 
ΟΥ, 8ἃ5 Βα ΟΚ ᾿πἰουργοίβ: Μ᾽ ἢ ἃ 
ἀοδῖρη οἢ γοῦν ρδτγύ ἀο ὑπ 688 
ἰπγτοϑαὺβ ἱπαϊοαίεῦ ὅο Οεᾶ,. Κ΄. 
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ΚΡΈΩΝ. 

815 παίδοιν δυοῖν σοι τὴν μὲν ἀρτίως ἐγὼ 
ξυναρπάσας ἔπεμψα, τὴν δ᾽ ἄξω τάχα. 

Ἵ ΟἸΔΥΤΙΘΟΤΌΣ: 

ὦμοι. 

ΚΡΈΩΝ. 

τάχ᾽ ἕξεις μᾶλλον οἰμώξειν τάδε. 820 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

τὴν παῖδ᾽ ἔχεις μου; 

ΚΡΒΩΝ. 

τήνδε τ᾽ οὐ μακροῦ χρόνου. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἰὼ ξένοι. τί δράσετ᾽ ; ἦ προδώσετε; 

820 κοὐκ ἐξελᾶτε τὸν ἀσεβῆ τῆςδε χϑονός ; 

ΧΟΡΟΣ. 

χώρει, ξέν᾽, ἔξω ϑᾶσσον᾽ οὔτε γὰρ τὰ νὺν 
δίκαια πράσσεις. οὔϑ᾽ ἃ πρόσϑεν εἴργασαι. 820 

ΚΡΈΩΝ. 
δ σον ΠΝ ᾿ , ι ω. ἢ 
ὑμῖν ἂν εἴη τὴηνδὲ καιρὸς ἐξάγειν 
ἄκουσαν, εἰ ϑέλουσα μὴ πορεύσεται. 

τήνδε τ᾽ νγὰβ ἢγεὺ γϑβίουθᾶ ὈγῪ Βούμο. ΜϑΝΑ. τήνδε γ΄. 

ω ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

820 οἷμοι τάλαινα. ποῖ φύγω; ποίαν λάβω 

Ὗ...518: 

ὁ8ῦ: τὸν ἐναγῆ φέλον μήποτ᾽ ἐν 
αἰτίᾳ σὺν ἀφανεῖ λόγῳ (πα κίπρ' 
188 Οὗ δ ἀποθυίαϊη Δ σιπηθηθ) ἄτι- 
μον βαλεῖν. δὃο Ῥίπάδν Ῥγίμ. Χ, 
88: σὺν ἀοιδαῖς ϑαητόν τινα τι- 
ϑέναι. ΤΉ Θορη. 281: ,σὺν πτεροῖς 
πωτᾶσϑαι. Απὶ. 172: ὅτ᾽ οὖν ἐκεῖ- 
νοι “πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν καϑ'' 
ἡμέραν ὦλοντο παίσαντές τε καὶ 
πληγέντες αὐτόχειρι, σὺν μι- 
άσματι. 1014. 1266: νέος νέῳ ξὺν 
μόρῳ ἔϑανες. --- ἘῸΥ {Π|6 ῬὮγαΒ6 
ἀπειλήσας ἔχεις 566 Ῥμϊ]οοί. 1884. 

Υ. 816. παΐῖδοιν δυοῖν σοι] 
ΕῸΣ σοι 866 γΥ. 78ῦ (182). 

Υ. 8117. μᾶλλον οἰμώξειν τά- 
δὲ] Τὸ ἱπούθδβ8 8 6858 Δ 6ῃ- 
ὑωύϊοπ5. ὅθε Οβα. Β. 289 5α. 

Υ. 818. 59Π01.: τήνδε᾽ τὴν 
᾿ἄντιγόν ν. Ἐὸν ὕπ6 ρϑῃλγο μα- 
κροῦ χρόνου 566 Υ. 897 (898). 

Υ. 819. Β68ο].: ἐὼ ξένοι" 
τῷ Χορῷ φησι. ἷ 

Υ. 828. 5.6Π0].: τήνδε' τὴν 
᾿Δἀντιγόνην᾽ τοῖς ἀκολούϑοις δὲ 
ἑαυτοῦ φησιν ὃ Κρέων. 



᾿ 

ϑεῶν ἄρηξιν ἢ βροτὼν; 

ὦ γῆς ἄνακτες. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝώΩι,. 

οὐχ ἅψομαι τοὐδ᾽ ἀνδρός. ἀλλὰ τῆς ἐμῆς. 

Ὁ ΕΥΟΤΑΤΠΟῪΣ, 

119 

ΧΌΨΕΘΙΣ: 

τί δρᾶς. ξένε; 

ΚΡΈΩΝ. 

890 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ ξέν᾽. οὐ δίκαια δρᾶς. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

δίέκαια. 
ΧΟΡΌΣ. 

πὼς δίκαια: 

ΚΡΈΩΝ. 

τοὺς ἐμοὺς ἄγω. 

(στροφὴ.) 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

830 “ἰὼ πόλις. 

ΧΟΡΟΣ. 
’ - 53 ΜᾺ 3 2 ΄ ΣΎ, 

τί δρᾶς. ὦ ξέν ; οὐκ ἀφήσεις; ταχ ἐς 

βάσανον εἶ χερῶν. 895 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
ξἴργου. 

ΧΟΤΟΣ,; 
-»ὝἭ Ἵ 

σοῦ μὲν οὐ τάδε γε μωμένου. 

Υ. 880. 1 εν δβϑιρῃρα ἴο Οδᾶϊρυβ τπ6 ποτᾶβ ἐὼ πόλις, ΒΟ 
1π6 ΜΒ. δ]]οῦ ἴο Απίροπα. 

Υ. 826. ΒΌΠΟΊΙ.: σέ δρᾷς, ξέ- 
νε᾽ π ὃς τὸν Κρέοντα ἕλκοντα τὴν 
᾿Δἀντιγόνην. 

Υ͂. 821. 56Π0].: τῆς ἐμῆς" 
ἀδελφῆς μον γὰρ ϑυγάτηρ ἐστίν. 

Υ. 828. ὦ γῆς ἄνακτες] Ηδ 
π|5 βύγ!θβ ὑπ Οποχιιβ. ὅθ Οδᾶ. 
ΗΝ. 8ὅ. 882. 

Υ. 829. τοὺς ἐμούς] Ἠδ τπθϑ 8 
Απίϊρομθ. ὅο ν. 818. τοὺς φέλους. 

Οἵ. Αἄγνουβ. ἴῃ ὅορῃ. Ῥμηοοῦ. Ρ. θῦ 54. 

Υ.881.54ᾳ. τάχ᾽ ἐς -- χερῶν 
ΟΠ ΘΕΘΥ ΘΟΙΠΡΘΙΘΒ Υ. 1207: οὔτ 
εἰς ἔλεγχον χειρὸς οὔτ᾽ ἔργου μο- 
λών. 566 Ῥμι]οοῦ. 98. 
ΟὟ, 888. 5 6Π0].: εἴργου" φυ- 
λάττου. χωρίζου. σοῦ μὲν οὔ᾽ 
οὐκ ἀπείρξομαί σου. ἘδῸΥ {Π6 γν 6 }}" 
μωμένου οἵ. ῬΒΙΙοοΥ. 1114: «τὸν 
τάδε μησάμενον. 1189: ὃς ἐφ᾽ ἡμῖν 
κακ᾽ ἐμήσατο. 

8 
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ΚΡΈΩΝ. 

πόλει μαχεῖ γάρ. εἴ τι πημανεῖς ἐμέ. 

ὉΤΑΤΙΟΥΣ: 

835 οὐκ ἠγόρευον ταῦτ᾽ ἐγώ; 

ΧΟΡΟΣ. 

τὴν παῖδα ϑᾶσσον. 
ὠέϑες χεροῖν 

ΚΡΕΩ͂Ν, 

(νὴ ̓ πίτασσ᾽ ἃ μὴ κρατεῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαλᾶν λέγω σοι. 840 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

σοὶ δ᾽ ἔγωγ᾽ ὁδοιπορεῖν. 

ΧΘΡΟΣ.: 

προβᾶϑ' ὧδε. βᾶτε. βᾶτ᾽. ἔντοποι. 
ἀνονο Ἃ Ἵ δ κᾳ ’ 

πολις ἑναίρεται. πόλις ἑμαὰ σϑένει. 

840 προβᾶϑ᾽ ὧδέ μοι. 

Υ. 884-- 840. ΤΠ ΡΘΥΒΟῚΒ. 8ΥΘ δυυϑηροά {Ππ|8 ἰπ {π6ὸ ΜΆΒ.: ΟἹ. 
πόλει -- ἐμέ. ΧΟ. οὐκ -- ἐγώ; ΚΡ, μέϑες -- ϑᾶσσον. ΧΟ. μὴ ̓ ᾽πί- 
τασο΄ --- Ἀρατεῖς. ΚΡ. χαλᾶν λέγω σοι. 

ΕῸΣ τὴ εἰ ουαύϊοη 566 Δαν 8. προβᾶϑ᾽ ὧδε --- ὧδέ μοι. 
ΧΟ. σοὶ δ᾽ ἔγωγ᾽ ὁδοιπορεῖν. 

ἴῃ Ξ'ΟΡΉ. 
Ῥμι!οοῦ, Ρ. 685544α. Ἡδυδϑηη εἰθυνγαγβ δαγητ 64. {Π6 βϑῖηθ δΥΎ δ - 
ϑοιηθηῦ. 

Υ. 884. μαχεῖ μιὰ πημανεῖΐς ἅτ ἄπο ἴὸ Ῥουβοπ. ΜΒ. μάχῃ 
Θηα πημαΐίνεις. 

Υ. 884. 5.80]1.: πόλει" ταῖς 
τά ἀν: 

Υ. 88ὅ. οὐκ ἠγόρευον οὐ. 
Οἵ. 068 544.: ἥξουσιν ἄνδρες οἷο. 

Υ. 88ὅ 5α4ᾳ. μέϑες --- ϑᾶσσουν)] 
ΤΊΘ56. ψουβ οου]Ἱα ποῦ θ6 βροΚθῃ 
Ὀγ τροῃ, ἴο ἡ μο ὴ ὉΠΘΥ Δ Υ6 τιϑτι8}- 
ΙΥ δϑιρῃϑᾶ. ὅθ τὖΆ Αάνϑιρβ. ἴῃ 
ῬΏ11. Ρ. θά. 

Υ. 8806. μὴ ᾿πίτασο᾽ ἃ μὴ 
κρατεῖς) ΟΥϑθοῦ μδᾷ βαϊᾶ ν. 880: 
αψομαι -- τῆς ἐμῆς διθᾶ ν, 882: 
τοὺς ἐμοὺς ἄγω. 

γ. 881. χαλᾶν -- ὁδοιπο- 
ροξεῖν)] Τὰ ΟΠοῦιβ δᾶ: 1 μ14 
π 66 τ Ίθδβο Απύΐρομθ. ΟὙΘΟΝ 

ΤΡ Ι65: θα 1 ΡΙα γοῦ ρὸ γοῦν 
ΔΥΒ δα Ιθᾶν π16 8ἃ]0}6. 
ΤῊ ΟΠοστιθ ῬΥΟΌΔΌΙΥ ἄγου πὶρῃ 
ἴο γθοῃ, δ8 1 ἴο βύυνο τὰ Πΐτη, 
βίηποθ ἢ6 νγᾶϑ ὉΠ ΠΠΕΩΡ ἴο Ἰοὺ Δη- 
ἀροη6 ροὸ. Οἵ, γ5. 866 54. (888 54.). 
ΕῸΥ χαλᾶν 8506 δὖ Οϑοᾶ. Ν. 1242,, 
ἔογ λέγω ἴπ {πθ 5688 οἵ μἱᾶ.- 
41 ρ’ 568 Βοΐον ν. 866: μὴ μιαύμῇ 
λέγω. 864: αὐδῶ σιωπᾶν. 9382: 
νέπω οἷο. Ορᾶ. ΒΕ. 860. Α]. ἰοΆγ. 
1089. ἘΠ]. 938. ΤΎΔοΙ. 187. ῬΏ1]. 
101, δα ῬΕΙαρΙ Ἐμπιν. Ηδθο. 808,, 
ἴον {π6 ἀαύϊνο Οδᾶ,. ᾿, 548. 

Υ͂, 889. 5.68 ].: ἐναίρεται 
σϑένει" τουτέστι, βίᾳ πορϑεῖται. 

το 



τος 

. 

- 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩΙι. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ἀφέλκομαι δύστηνος, ὦ ξένοι, ξένοι. 

ΟΥ̓ΔΕΈΓΘΈΕ Σ 

ποῦ. τέκνον. εἶ μοι; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

πρὸς βίαν πορεύομαι. 

ΘΙΔΕΙΙΘΥΣ.: 

ὄρεξον, ὦ παὶ. χεῖρας. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν σϑένω. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὐκ ἄξεϑ᾽ ὑμεῖς: 

ΟΥΔΊΤΕΟΥΣ: 

ὦ τάλας ἐγώ, τάλας. 

ΚΡΈΩΝ, 

οὔκουν ποτ᾽ ἐκ τούτοιν γε μὴ σκήπτροιν ἔτι 
ὁδοιπορήσεις᾽ ἀλλ᾽ ἐπεὶ νικᾶν ϑέλεις 

πατρίδα τε τὴν σὴν καὶ φίλους, ὑφ᾽ ὧν ἐγὼ 
ταχϑεὶς τάδ᾽ ἔρδω. καὶ τύραννος ὧν ὅμως. 

᾿ ’, ξ “ ἜΣ ὦ , ’ὔ ; 

νίκα. χρονῷ γαρ. οἰἱδ ἐγῶ. γνῶσει ταδε, 
ς , 3 ἍΤ φ' τ ΕΩ - Α 

οϑουνεκ αὕὗτος αὐτὸν οὔτε νῦν καλὰ 

δρᾷς, οὔτε πρόσϑεν εἰργάσω βίᾳ φίλων, 
ὀργῇ χάριν δούς, ἤ σ᾽ ἀεὶ λυμαίνεται. 

11 

845 

880 

800 

ἘΝ ΗΝΡ τ ἩΓΕ ἘΣ τς ΕΓ, ͵ 

Υ. 842. ὅ'.9Π0].: πρὸς βίαν' 
᾿ἀπαγομένης δὴ τῆς ̓ ἀντιγόνης ὑπὸ 
τῶν προςτεταγμένων παρὰ τοῦ 
Κρέοντος" ἐν μέρει δὲ παρὰ τοῦ 
Κρέοντος" ἐν μέρει δὲ παϑητικά 
ἐστιν. 

Υ. 848. οὐδὲν σϑένω) 1 ἃ τὰ 
πα Ὁ16., νἱΖ. ἰο βγοίοῃ οαὖῦ ΤΥ 
μαπᾶβ [0 ἰμ86. 80 οὐδὲν 15 ἀϑο 
ἴῃ ν. 119 (116). 

Υ͂. 846. 5. 6101.: ἐκ τούτοιν᾽ 
ἐκ τῶν ϑυγατέρων, αἷς ὡς σκή- 
πτροις ἐχρῆτο καὶ βακτηρίᾳ. Νο- 
γὺ ΘΟΙΡΘΙΘ5 Επιγ. Ηθο. 217: ἥδ᾽ 
ἀντὶ πολλῶν ἐστί μοι παραψυχή, 
πόλις, ῊΡ: βάκτρον, ἡγεμὼν 

ὁδοῦ. Ἐον {πὸ ρυθροβιθοι ἐκ 868 
ῬὨΙ]οοῦ. 91. 

Υ. 848. τύραννος] ΤΊ15 5ιρηϊ- 
βοδίϊου οἵ τύραννος, ὈῪ ΜΠ1ΟΝ 81] 
{πὸ του 8] ἔδυ 1 ΠΥ ὙΥΘΥ6 βρη Ηρα, 15 
Ἰθδυηθ αν δἀορίοα ὈΥ ΟΠ ΔΘ Ι͂ΘΥ 
ἴο ΤΎΔΟΗ. 516. ὅο Οὐθοη 15 βίγἹϑᾶ ἢ 
ἄναξ Υ {πὸ Κίηρ' πἴπηβ561} 1 Οδά. 
᾿π.8ὅ. Βειβια. ἘΠΥΒΒ6Β 1 15. 5814 ΡΗϊ- 
Ιοοί. ὁ, ταχϑ εὶς τόδ᾽ ἔρδειν τῶν 
ἀνασσόντὼν ὕπο. --- ἘῸΥ ὅμως 566 
γ. 666 (668). 

Υ. 8ὅ0. αὐτόν] 1. 6. σεαυτόν. 
586 ν᾿. 980 (927). δῃᾶ Μαΐῃ. 8. 
489, 11. 

Υ. 8ὅ2, ὀργῇ χάριν ΕἾΤ: ἦν 0. 
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ΧΟΡΟΣ. 
3 3 πρὶ - ἐπίσχες αὐτοῦ. ξεῖνε. 

ΚΡΈΩΝ, 

μὴ ψαύειν λέγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔτοι σ᾽ ἀφήσω. τῶνδέ γ᾽ ἐστερημένος. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

δῦ καὶ μεῖξον ρα ῥύσιον πόλει τάχα 
ϑήσεις ἐφάψομαι γὰρ οὐ ταύταιν μόναιν. 

ΧΟΡΌΣ: 

ἀλλ᾽ ἐς τί τρέψει; 

ΚΡΈΦΝ. 

τόνδ᾽ ἀπάξομαι λαβῶν. 860 

: ΚΟ ΨΟἿΣ: 

δεινὸν λέγεις. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὡς τοῦτο νῦν πεπράξεται. 
ἣν μή μ᾽ ὁ κραίνων τῆςδε γῆς ἀπειργάϑη. 

ἐνδούς, ΟΥ ΒΙΠΙΡῚῪ δούς, 885. Ἐπυὶ- 
»ἰᾶθβ, ὁ δ᾽ ἡδονῇ δούς. χάριν 
τίϑεσθαι πᾶ χάριν διδόναι ἃγτο 
ἔγθαιθηῦ ΟἸΤΟΌ]ΟΟΌΟΥΥ ΘΧΡΙΘΒ- 
ΒΙΟΙΒ ΤΟΥ ὕπ6 νοῦ γαρέζεσϑαι. ἘΠΟΥ 
ΘΧΘΙΏΉΡΙ6Β 566 ἘΣ]Π151]. ἔπιυ, ΒΔ ΘΟΠ, 
120. ΒΕ15. 

Υ. 8ῦὅ8. ἐπίσχες αὐτοῦ) ϑδιδαπᾶ 
5.111 ΠοΘΥΘ [ΡΙΟΡΘΥ͂Υ ὑπο 8, 
ὙΠΘΥΘ γοὰ ΦΥ6, Οἷ(ἁ ν. 192.}, ΤῈ Ὑ 
ἔνια, ΤῊ 15. β814 Ὀγ {π6 ΟΠο- 
ΥἹΒ, ῬοΙηἰΐηρ' ἴο Οτθοῦ. ΒΕ. ὅο 
Ῥμιοοῦ, ὅ89: ἐπέσχετον, μάϑωμεν. 
δη ὈΘΙοΥ ν. 1109 (1164): ὦ φίλ- 

«τατε, σχὲς οὐπερ εἶ. 
Υ. 8δὕ. ΜΥ οὐ ὑϑηαρυϊηρ' νγἃ8: 

ΒΟΟῺ ὑπουθέουο 5881] γοὰῦ Ρ8Ὺ 
ἰὸὁ ΤΥ ΟΙΤΥ ἃ ροΙ͵ΙΘϑίορου. ὈΥΪ66 

Ο ΤΟΥ ΥΔΉΒΟΙΩ; ΤΟΥ ποῦ ΟὨΪἹΥῪ {Π 8 
ἀοπρηίουβ οὐ Οδάϊραβ, Ραΐ 
Ἰ1Κο θα Οοαϊραρβ Πἰιη56]1, 
ΠΟΤ 1 δ ΠΟῪ ῥρΟΪΠρ' τὸ 
Ιοδ ἃ ἅνγγδῦ, 111 πᾶν ἴο 6 
Τ ἃ ΒΟ 6, ΘοΟΙρ Υηρ ῬὮ], 99, 

ῥύσιον τίσω. Ἡ ΘΥΙ ΠΠ, ΠΟΥΘΥΘΙ, 
ΒΕΥ5,), ῃηθύσιον 15. {ΠπῸ ῥΙοᾶρο; 16 
ἐπΐπρ;, ἰδ ίκθη ὈΥ οὔπρθυβ, ἴο Β6 το- 
οογοιθᾷ απᾶ νἱπαϊοα θα ὈΥ ἴπ 
Ιοβουῦβ, Οἱ πόλει ὑπὸ ὅ'9ῃο]. ἴῃ ΜΆ. 
μὰ8 ταῖς Θήβαις, ΤΊΡΉΌΠν οἰ ουοᾶ 
ἰο ταῖς ᾿Αϑήναις ἴῃ οἄ, οτα. Ὑγτ- 
ΟΡ ὙΙΒΠ6α ΤΘΡ65 ἴο Ὀ6 ἀπᾶογ- 
βίοοῦ, ψμ1Ὸ ἢ νγοῦἹᾶ ὈΘ οογγοοῦ, 1 
2. Ῥοοῖ "δα υυυιύλθη ῥδύσιον τίσεις, 
δι5᾽ ἴῃ ῬὮΙ], 909, 1 ἀὁ ποὺ 566 ΒΟ 
ῥδύσιον τιϑέναι οδῃι Ὀ6 πιϑϑᾷ ἴῃ ἐπαύ 
Β6η86. νι Ποὰῦ δἰγοηρ αὐ πουῖῦν. 
Οὐϑοῃ βᾶγβ οὗ Αἰἴπθηβ: γοῖι ψ111] 
σοῖὶνθ ΥὙΟΌΥ ΟΙἿἿΥ 501ὴ6 ΟὙΔΥΘΙ 
τηϑὐνογἴο γἱηαϊοο 6. 

Υ. 8ὅὕ17. ἀλλ᾽ ἐς τί τρέψει:]} 
Βα νΒλύμο ̓  Μ1Π1 γοὺ ἔα Ὑ ἢ 
γΟῦΥΒ6 1 1. 6. ψιᾶὺ ΜΠ] γοὰ 
ἃἀοῦ ΕΣ {π6 «ἀάϊίοη οὗ λαβὼν 
8668 γ΄. 4171. 

Υ. 8ὅ8. ὡς -- πεπραάξεται 
ΕῸΥ {Π6 ρΡϑυίϊο]ο ὡς 5866 ΜδΊ(Η. 8. 
028, ὅ. ον πεπράξεται 1014. 8.498, 

«Ἰὰς σι δ λον τ τ ν ΤΣ 

- αὐ χυ ὐπὸ δι ἂν ὖ΄ ν᾽ 

ἌΓ Υ Ύ Υ̓ΨΥΌΜΝΨΨΥΥΎ Ὁ ΨΥ Ἢ ΨΥ Σ 
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ΟἸΙΔΕΟΣΣ, 

800 ὦ φϑέγμ᾽ ἀναιδές. ἡ σὺ γὰρ ψαύσεις ἐμοῦ; 

ΚΡΕΩΝ, 

αὐδῶ σιωπᾶν. 

| ΟΙἸΔΙΠΟΥΣ. 
μὴ γὰρ αἵδε δαίμονες 

ϑεῖέν μ᾽ ἄφωνον τῆφδε τῆς ἀρᾶς ἔτι, 86ῦ 
5 ᾽ 

ὃς μ᾽, ὦ κάκίστε. ψιλὸν ὄμμ᾽ ἀποσπάσας 
πρὸς ὄμμασιν τοῖς πρόσϑεν ἐξοίχει βέαᾳ. 

80ῦ τοιγὰρ σέ τ᾽ αὐτὸν καὶ γένος τὸ σὸν ϑεῶν 

γ. 8600. ὦ φϑέγμ᾽ ἀναϊδ ἐς] 
Ὠοοραουϊ οί πούϊοθβ ποῦ ΟὙΘΟῊ 
ΒΙτη 561} 15. δἀάγοββοά, ἃ5 Βρϑξ Κίπρ᾽ 
αἰ ποαὺ 5παπιθ. ὅο γ. 900. ὦ λῆμ᾽ 
ἀναιδές. ὅ66 ν. 794 (191). ΟΥ̓, ΑἹ. 
14: ἘΠ. 1225. 
Ν', 861. μὴ γ ἀρ] ΤΊΘ Ῥϑυο 16 

γὰρ 15. Βοτθ ρεῦ ἴῃ {πὸ 5816 5686 
8.5 10 15 οὔδϑθῃ στ εὐ, ἴῃ {ΠῸ βῖρηῖ- 
Ποοίίοι οἵ νυβῃῖηρ, -- ΕῸΣ αἷδε 
δαίμονες οἵ. ν. 406 (462). 

Ὑ.802. ϑεῖέν μ᾽ ἄφωνον οἷο. 
Β οῖδῖρ τΙΡΉΥ ΟΌΒουν 65: ΟΘατρτιβ 
γγ5 65 ὑπαὺ ΠΘ τιϊρῦ θ6 ρϑυτηϊ ρα 
ἰο Θχϑούαΐθ ΟὐὙθο ἴῃ {Ππ6 ῬΥΘΒΘη 66 
οὗ {πὸ ΕΠ Θ, ὙΠῸ ὙΠ6ΙΘ ἴοὸ 6 
ὙΥΟΥΒΕΙΡΡΘα ὈΥῪ 5116πο6. ὅθ ν. 180 
54. ἘδΥ ὕπ Ρῃγδ56' ἄφωνον τῆςδε 
τῆς ἀρᾶς 566 Υ: 188: κακῶν ἄνα- 
τος. ὅ.6}0].: μὴ ἄφωνος γενοίμην 
εἰς τὸ καταρᾶσϑιαΐ σϑ. 

Υ. 188. οςν - ψιλόν] ἘδΥ 
{π6 ῬΙΌΠΟη ὅς, ὙὙΠΪΟΝ τασϑὲ θ6 
γοίουγθα ἕο ὉΠ 6 ῬΎΟΠΟΙΏΪη8] ἰ668, 
οομπίεϊποα ἴῃ ὑΠπ6 ἐουΘρΌΪΠρ' ὙγοΣ 8, 
δἃ5 ἰδ ΤἹΡΉΥ οχρϑίπθα ΡΥ {Π6 
ΒοΒοΙαδῦ, 8566 ν. 728, 
Κ᾽. 868 54. 5 9801.: ὄμμ α᾽ φησὶ 

τὴν ᾿Αντιγόνην. -- ΤΠ6 ἰᾶθα οὗ 
Ῥϑύβοιι, οοπίεϊηθα ἴῃ ἀποσπάσας, 
αο65 ποῦ ΥΘΟΥ ἴο ΠῚΒ ΓΟΥΤΊΟΥ δβἰρῦ, 
πρὸς ὄμμασιν τ. πρ. 85 1 Οτθοι 
μδᾷ Φαῖκοη 1 αν, Ὀπῦ ον {Π6 
1ῖᾶθα οὗ ὑθϑυϊηρ' ΥΩ 15. [δ θη 
[Ππθη66., ἃμα ἰβ5 50 Ὑϑἔθυυϑα ὅο {Π6 
Θγ685 οἵ Οϑάϊριβ Πἰτηδ61, ὑπαὺ 6 
15. ὨΙπ561 ὑποιρηῦ ἴοὸ πᾶν [οΥ 
ὕπθχὰ οὐ, δ. 5 18 {π6 τον γὰη ὑΠπ|8: 
πρὸς ὄμμασι τοῖς πρόσϑεν ἀποσπα- 
σϑεῖσιν. ἜοΥ ἀποσπάσας ἐξοίχει 

οἵ, ν. 894 5ᾳ. (881 854.) ἃπᾶ Ατί- 
Βίορ!ι. ΠΘΒτΤΉΟΡΗΝ. 691: τὸ παιδίον 
ἐξαρπάσας μοι φροῦδος ἀπὸ τοῦ 
τιτϑίου. Ειθ. ΕῸΥ ἀποσπᾶν νῖϊῃ 
ἃ ἀοαθ]6 δοοιβδύνα 566 Μοῦ, 
8. 418, ΦΔ 6008 ἱπίθγργοῦβ ψιλόν 
Ὀγ ἀσϑ'ενές, τοξουυῖηρ' ἐο {Π6 τυ ΒΟΥ 
δα ΠΟΙΡΙΘΒΒΠ 685 οὗ ΑΠΕΘΌΠΘ. 

Υ. ϑ0ὅ 8α. ϑεῶν ὁ πάντα 
λεύσσων Ἥλιος] Τπ6 βὰῃ ἴδ᾽ 
5014 ἴο θ6 παὸ αοα σψπὸ Ὀ6Πο] 45 
8}1 {πϊηρΒ. Ηδ 15 πθηοθ βίγ]ϑᾶ ὈΥῪ 
{π ρΡοοῖβ πανόπτης, δά ᾿πγοβίοα 
ὙΠ ΟΥ̓ΠΘΙ ΒΙΤΏΙ] Δ οὐ θαΐθθ οἵ 
Βθϑίηρ ὃ5. δ 8 5]. θχρ  δῖηβ ΑΘ56}. 
ἩΏΝΝ ΟἹ, οα, Βευύ]ου. 1 {Π6 βϑιη8 

Οοᾶ. ἢ.660: τὸν πάντων ϑεῶν 
ϑεὸν πρόμον “Ἅλιον. Βα σΠοπ {Π6 
511 15. ἰηγοϊςοα 85 ὑπ6 οδῖθ οἵ 
ὈΠΠπΠάπ655, ΘΥΟτ5 τηϊρῦ παν ὍΘ 6 ἢ 
ὩϑιηΘ4 ᾿πϑύθϑᾷᾶ, ΤηΘ ἀποϊθηΐβ πον - 
ΟΥ̓́Θ πδα 'βιο 1465 οἵ πϑδΐαγο, 
δι5 ἴο ΘΟΙΒΙοΥ {πᾶ 0Π 6 ΒΘ, ῬΟΥΤΘΥΒ 
τηϊρηῦ οχθυοῖβο αἰ θυ θη ᾿ηῇπ θη οὁ65 
ΔΟΘΟΤαΙηρ 85. ΠΟΥ ὙγΟΥ6 ΡΥ ϑϑηΐ ΟΥ̓ 
γγϑηδηρ, ὟΥε ἢπα {πῃ 5ϑ1ὴ6 τι86 
Σοῦ 6 ΝΗῚ. 11,319, 08 
τηογούταν, αὖ, αααἀ. ὑουγδϑ8 
Ιῶτρῶ 66 ΘοΙρΡ] ογουῖὺ, 6885- 
ἄθι 0640 ΠΙῖ5, 040 11115 6Χ 
Ρδυθιρθαβ ορϑδορθῦ; δμα ἴῃ Ἠοτ. 
Οδυτη. 58866., ΑἸΙ6 50], οατγα 
εἰθτᾶο ἄϊθη αα ΡΥΟΙ15. οἱ 
961845. ΤΠθ σϑῦβ οὐ ϑορ!οο]θβ 
ἔλυσεν αἰνὸν ἄχος ἀπ᾽ ὀμμάτων 
Ἄρης 15. γΧὺ811 Κπονγῃ. Εὔνθῃ 1 {Π6. 
Ἠόοιι. Ὠγιηη. Ζ. ΜδΥΒ 15 ; τη] ον θα ἴο 
ῬΥΘΒΘΙΥΘ ΡΘϑδ66: ἀλλὰ. σὺ ,ϑάρσος 
δὸς μάκαρ, εἰρήνης τε μένειν ἐν 
ἀπήμοσι ϑεσμοῖς. Βξι5. 566 τὴν 
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ὁ πάντα λεύσσων Ἥλιος δοίη βίον 
" - 3 “4 

τοιοῦτον, οἷον χἀμέ. γηρᾶναι ποτέ. 870 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὁρᾶτε ταῦτα, τῆςδε γῆς ἐγχώριοι; 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
ὁρῶσι κἀμὲ καὶ σέ, καὶ φρονοῦσ᾽, ὅτι 

870 ἔργοις πεπονϑὼς ῥήμασίν σ᾽ ἀμύνομαι. 

ΚΡΈΩΝ. 

οὔτοι χαϑέξω ϑυμόν, ἀλλ᾽ ἄξω βίᾳ, 
κεἰ μοῦνός εἰμι, τόνδε, καὶ χρόνῳ βραδὺς. 870 

(ἀντιστροφή. 

ΟΥ̓ΑΎΧΕΟΥΣ. 

ὃ) τάλας. 

ΧΟΡΟΣ. 
“ 3 Ὁ. ,» 9 ᾿ 
ὅσον λῆμ᾽ ἔχων ἀφίκου. ξέν᾽. εἰ 

870 τάδε δοκεῖς τελεῖν. 

ΚΡΈΩΝ, 

δοκῶ. 

ΧΟΡΟΣ, 
ῇ 9) 9. ἢ 2 ’ » 4 

τανδ ἀρ οὔκέετι νεμῶὼ πολιν. 

Υ. 867. 
ρᾶναί ποτε, 

γηράναι ποτέ 1 πᾶν υυϊδίθη πὶ πον ἴον γη- 

Υ. 8106. Τὴ βεβοϊαβὲ ἈρΡΡΘδΥΒ ἴο τϑδᾶ νεμῶ. ΜΝ, νέμω. 

ΥΟΠΊ ΚΒ ἴῃ Οὀηδαγε, Δ]. ἃ 1.0- 
Β6οΚ. δα. Ρ. 162 βαᾳ. ΕῸΥ {πὸ ρ6- 
εἰξνο. ϑεῶν 566 Μεούθη. 8. 520, 

Υ. 867. οἵον κἀμ ἐ] 1. 6. οἷον 
καὶ ἐγὼ γηράσκω. ὅθε. Μεαύμ. 
8. 427. ποῦ. 1., ἔον καὶ 8566 ν. ὅϑ. 
ΤΗΘ Ρῃγαδ6 βίον γηραάναι ἰβ 6χ- 
ΡΙαϊμθᾶ ἴθ ὕθηβ. 4]. ἃ0 ΤΡ 60 Κ. 
Θ4. ν». ὅϊ 56. 

Υν. 8608. ὁρᾶτε ταῦτα οἷο. 
Ἡρτο 841580 Οὔϑοῃ, ἴῃ οὐου ἰὸ 6χ- 
οα]ραΐθ ΒΙΤη561} ἔγνοια ὑπ 6 ομδτρο οἵ 
1ὨἾαΥΥ, ἀθο 5. Πἰμη561} 1] αγ θα Ὁ 
Οδαϊρυβ. 

γ.8τ0. δήμασίέν σ᾽ ἀμφ θαι 
ΝοΥθ ΘΟΙΏΡ ΑΓ ΘΒ ΑΠΠρ' 648: ὡς κα 
τὸν ἐχϑρὸν ἀνταμύνωνται κακοῖς. 

Υ. 812. καὶ χρόνῳ βραδύς] 
Απᾶ ἱπδούϊγθ ὑπγοῦρ ἢ ἀρ), 
1π6 58.116 ὑπο Θ ἕο γ6 δ γήρᾳ βαρύς. 
ΕῸΣ χρόνῳ 866 ν. ἴ., ἴοΥ βραδὺς 
οἴ, γν. 806: κεί βραδὺς ἕρπει. 
ΟΝ, 816. 5.910].: ταύτην δ᾽ ἀρὰ 

οὐκέτι νομιῶ πόλιν: εἰ σὺ ἀπάξεις 
τοῦτον. Ἐοτ 186 2}. νέμειν οὔ, 
Ῥυδοῖν. 488: εἴ τι τήνδ᾽ ἅμα τίαν 
νέμεις. Οοᾶ, Τὸ, 1080: ἐγὼ δ᾽ μαυ- 
τὸνπαῖδα τῆς Τύχης νέμων. ἘΠφοίν, 
180: σὲ δ᾽ ἔγωγε νέμω ϑεόν. Τῆς 
ΟἸΠοΥ 5 ὑπουθουο βδυβ: [58 81] ποῦ 
Ἐδ 2 η 1 15. οστΟΣ απὸ: ἢ 
5851] πῖπκ 0π15 οἷὖγ οὗ πὸ 
ἱτπηροτῦῦ, 1 τὖὸ ρου γοὰ ὧ90 
Ὧο πὸ γοῖ φὐὐοιηρί. 
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ΚΡΈΩΝ... 
᾿ τοῖς τοι δικαίοις χὠ βραχὺς νικᾷ μέγαν. 880 

: ΟἸΔΙΠΟΥΣ,, 
ἀκούεϑ᾽ οἷα φϑέγγεται; 

ΧΟΡΟΣ. 

τά γ᾽ οὐ τελεῖ. 

ἐ ΚΡΕΩ͂Ν. 

Ζεὺς ταῦτ᾽ ἂν εἰδείη, σὺ δ᾽ οὔ. 

: ΧΟΡΟΣ. 
880 ἀρ᾽ οὐχ ὕβρις τάδ᾽: 

ΚΡΈΩΝ, 

ὕβρις ἀλλ᾽ ἀνεκτέα. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰὼ πᾶς λεώς, ἰὼ γᾶς πρύμοι. : 
μόλετε σὺν τάχει, μόλετ᾽ ᾿ ἐπεὶ πέραν 88 
περῶσ᾽ οἵδε δή. 

ΘΗΣΕΥΣ. 
3 

τίς ποϑ᾽ ἡ βοή; τί τούργον; ἐκ τένος φόβου ποτὲ 

Υ. 8179. Βιύυη οἸΚ ρΡ]8ο65. ῃπθ6 510 οὗ ὃ Ιδοῦπδ δέον σὺ δ᾽ οὔ. 
Ηθυτϑηπ οΐη5 Ζεὺς ἴο {Π6 ΡΥθοθαϊηρ᾽ ὙγΟΥ5 οὐ [η6 ΟΠἸοσγα 5, ἐδ Πρ’ 
δι8. ὑπο ῖγ οοιηρ]οίθ τγουάβ: εἰ δ᾽ ἔστ᾽ ἔτι Ζεύς. 

Υ. 888. περῶσ᾽ οἵδε δή 15 ΕἘΠπι516 γ᾽ 8 ΘοΠ. ΜΒ, περῶσι δή. 

ΜΝ, 811. τοῖς τοι δικαίοις] 
ΕῸΥ {πῃ6 ἀδαύίνο ΝΥ ΘΟΠΊΡ ΘΙ 65 
Μαῦθμ. 8. 400. ὅ. Ῥπαογά. ΤΥ, 62: 
εἴ τις βεβαίως τι ἢ τῷ δικαίῳ ἢ 
βίᾳ πράξειν οἴεται. ΤἶΘ 56η586 ἰ5 
ΤἹΡΕΟΥ. οχρυοβδδοᾶ ὃν ΒΥ πο: ἴῃ 
΄ 180 οδ΄ 56. 
᾿ΤΡ14. βραχύς] ΤῸ πῶ Κ, 
ὅπ ρΡοοῦ. ὃο Ἐὰν, Ηργϑο]. 614. 
πᾶ σμικρὸν ὈΘΙΟΝ γ. 908 (965). 

ὅθθ ν᾿ 290. 
γ. 880. ἄρ᾽ οὐχ ὕβρις τάδ᾽:] 

ὝΠΗΝ ΘΟΠΊΡΑΤΘΒ. ΑΥβίορι. βδη. 
321: εἶτ᾽ οὐχ ὕβρις μπαν ἐστί: Τιγ- 
Βιβίν, θὅ8: ταῦτ᾽ χ ὕβρις τὰ 
πράγματ᾽ ἐστὶ πολλήν ΝᾺΡ. 1299: 
ταῦτ᾽ οὐχύβρις δῆτ᾽ ἐστίν; ποτ, 

ΤΟΙ, Απᾶτ, 

Ι, ὅ, ἃ: αυϊᾷᾶ ο50, 51 Ποὺ Π0Ὶ 
Θοη πα] 1 οϑὺϑ ΕῸΣ οἿΠΘΥ 
ΘΧΘΙΊΡ]65. οὗ {π185 Αὐϊο ἔογτηι]δ, 
Θχρυθϑβίηρ' ρσγοαῦ ᾿παϊρηϑίϊοι, 568 
Ἠδιβύρυπαβ. Τποΐϑη α18]. τηουῦ. 
Φ υ  . 8 
Ἰρ14. 5.6 801.: ἀνεκτέα᾽ ἄνε- 

κτέον" οὕτω ,.γάρ φασι, σκαπτέα, 
φυτευτέα, ἀντὶ τοῦ σκαπτέον, 
φυτευτέον. ὅθ ν. 495 (491). 

Υ. 881. ἰὼ γᾶς πρόμοι] ΤΗῖβ 
5. ἀπάαογβίοοαῦ οὗ ΤΠθβθῖι 8]0Π6. 
ὅθε ν. 294 (290). 

Υ. 882 5ᾳ.κ πέραν περῶσι) 
ΝΟΥ Θ ΘΟΙρᾶγο5 Οδᾶ, ἘΚ, 8581. δηᾶ 
ΑὩΐ, 886. 

"οἰ Ὗ, 884 564. ΚΟΠΟ1.: τίς ποϑ 
ἡ βοή ἄκρως τῇ οἰκονομίᾳ τὸ 
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8ὅῦ βουϑυτοῦντά μ᾽ ἀμφὶ βωμὸν ἔσχετ᾽ ἐναλίῳ ϑεῷ 
τοῦδ᾽ ἐπιστάτῃ Κολωνοῦ; λέξαϑ'᾽, ὡς εἰδῶ τὸ πᾶν. 
οὗ χάριν δεῦρ᾽ ἤξα ϑᾶσσον ἢ καϑ᾿ ἡδονὴν ποδός. 890 

ΟΙΑΥ ΠΌΝΩΝ 

5 3 ᾽ ᾿ ΟῚ ΄ 
ὦ φίλτατ᾽. ἔγνων γὰρ τὸ προςφώνημά σου. 

, ᾿ Ἰώ κ9- ὡ πΞϑ 9 ᾿ ᾽ , 
πέπονθα δεινὰ τοῦδ τὕὉπ΄ ἀνδρὸς ἀρτίως. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

890 τὰ ποῖα ταῦτα; τίς δ᾽ ὁ πημήνας; λέγε. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

Κρέων ὅδ᾽. ὃν δέδορκας. οἴχεται τέκνων ως 
ἀποσπάσας μου τὴν μόνην ξυνωρίδα. 80 

ΘΗΣΒΥΣ. 
πῶς εἶπας: 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

οἷά πὲρ πέπονθ᾽ ἀκήκοας. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ. 

οὔκουν τις ὡς τάχιστα προςπόλων μολὼν 
800 πρὸς τούςδε βωμοὺς πάντ᾽ ἀναγκάσει λεὼν 

᾿ δ ΄ ῇ " 
ανιππον ἱππότην τε ϑυματῶν ἅπο 

σπεύδειν ἄπο ῥυτῆρος. 

μαϑεῖν τὸν Θησέα τὰ γενόμενα, 
πρὸς ϑυσίαις ὄντα τοῦ Ἱππίου 
Ποσειδῶνος, ὑπὲρ τοῦ μὴ διατρι- 
βὴν ἐγγενέσϑαι μηνύοντός τινος. 

ν. 884. ἐκοτίνος φόβου πο- 
τ ἕ] ἘοῚ ὅπ ριοροβίθίοι ἐξ 566 αὐ 
ν. 804, 

Υ. 88ῦὅῦ. βουϑυτοῦντά μ᾽ -- 
ἔσχετ᾽] 58 νυν. 4230. ἐξωϑούμενον 
οὐκ ἔσχον. 

Υ. 886. τοῦδ᾽ ἐπ. Κολωνοῦ) 
586. ΤΥ ΟὈΒΟΥγ ΔΙΪΟῺΒ ἴῃ ΑΥ̓ΡἜΠη. 
Ρ. 22. ον {π6 σψογχᾶβ ὡς εἰδῶ τὸ 
πᾶν οἵ. ῬΙΙΠοοῦ. 288: γέγωνέ μοι 
πᾶν τοῦϑ'᾽, ὅπως εἰδῶ, τίς εἶ. 

Ν΄. 887. ΚΠ 0].: ϑᾶσσον᾽" τα- 
χύτερον ἢ ὡς ἔδει βαδίξειν. ἘῸΥ 
{ῃ6 φάνη καϑ' ἡδονὴν ποδὸς. 
Νον 6. Θοιραγοβ ΡΠ. 206: στέβου 
κατ᾽ ἀνάγπκαν ἕρποντος, ἃ πα ΤοΥ 
16 νψογᾶβ καϑ'΄ ἡδονὴν 78 60 Ὁ 8 

ἔνϑα δίστομοι 900 

γοίουΒ ἴο ὅορῆι. ΕἸ. 1608: μὴ μὲν 
οὖν καϑ' ἡδονὴν ϑάνῃς. 

Υ. 892. τὴν μόνην ξυνωρί- 
δα] ΜΘ ββϑίῖηρ ΟΡ5. ρ. 116., 
απούοα θγ Ηθ]16υ, Οὔϑουν δ: Οφᾶϊ- 
ΡῬΤ5. ΒΡΘΆΪκ5. οὐ Π15 ἀδαρηΐουβ Απΐ- 
ΘΌΠ6. ἃη4 Ἰβιηθηθ, Ὑπὸ πδα Ὀ66η 
οδΥγοα ΟΥ̓ ὈγῪ θοῦ δρδῖηδὺ {πὸ 
Ὑ7111 οἵ ὑποὶν ἔδίμου ; οἵ, παν. ῬΏΘΘη, 
1092. σιθγ {πὸ ὅ.6Π01.: ξυνωρὶς 
ἢ δυάς, ἀπᾷ Μαεά, 1140. 

Υ. 890. πρὸς τούςδε βωμούς] 
Ὗγ6 υὐυϑῦ θυ Ρ 5 πηδουβίθηα {86 
αἸύαν 5 θΟΤ ΟΥ̓ ΝΡ 6 8ηα Μίμονν δ, 
ὅθ Ασριπ, Ρ. 38. ΤΠ νοῦ ἀναγ- 
καάξειν ἰδ οχρ  αἰπϑᾶ Υ, ὅθϑι 

Υ. 897. ἀπο δυτῆρφος] Τυῖϊο]:- 
Ὠἶπ5. σίνοβ ὅΠ6 οχϑοῦ τηϑϑηΐηρ᾽ οὗ 
ἄπο δυτῆρος: ἤγουν ἀπὸ μιᾶς ὁρ- 
μῆς, ἀντὶ τοῦ ὡς ἔγει ἕκαστος 
σχήματος. εἴρηται δὲ ἐκ μεταφο- 
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Υ. 904. 

ρᾶς τῶν διωκόντων τινὰς στρατιω- 
τῶν καὶ πάσας ἡνέας χαλώντων, 
ὥςτε ταχύτερον φέρεσϑαι. ῥυτῆρας 
γὰρ τοὺς χαλινούς. φασιν, οὐ τὰ 
ὑποδήματα, ὡς τὰ σχόλια λέγει. 
Τύ βΙρΏΠθ5 ὕο τ ἢ Υ ΣΌΠ ἸΟΟΒ 6 ἢ 6 
ΓΘ η5, ὕο παϑύθῃ. ΕΣ ΘΧΘΙΠΡ]65 
560 Ῥ ῬΥὝἧ’ Θ556]1}η0., ΟΠ5.1, 80. 
Βεκ. Μεαίεῃ. 8. ὅγ2. 

Υ. 897 84. ὅ.910]1.: ἔνϑ'α δέ- 
στομοι ὡς σχιστῆς οὔσης ὁδοῦ 
ἐκεῖσε. Τ) οο θυ] ἴῃ ΡΊΘ ΕΙΥ ἰηὐον- 
ῬΙϑίβ δέστομοι ὁδοὶ συμβάλλουσιν᾽ 
δυοῖν ὁδοῖν στόματα συμβάλλει, 
ἃΒ ἑπτατειχεῖς ἔξοδοι ἰ5 μι ΒΥ 
Δ Θ50}ν. δβδρύ. 9. ΤῊ. 269. ἔὸτ ἑπτὰ 
ἔξοδοι τῶν τειχῶν. Οἵ. Απῦ. 119. 
ΤΠΘ τοδᾶβ δύο ἀδβουιθϑα τοῦ δ6- 
Θαγαύο]ν νβ. 1047 5βα4ᾳ. (1044 544.). 
566 γν. 10ὔδ. --- Εν ἐκεῖσε 5ι0- 
ΡΙ1οα Ὀϑίονθ ἔνϑα 566 ν. 164. 
Υ. 899 86. γέλως δ᾽ -- τῷδ ε] 

ΠΤ, 6, καὶ μὴ “γέλως γένωμαι, οἷο. 
ΤΠ Κ΄ 68 01..: ξένῳ᾽ τῶ Κρέοντι. 
Δ. 902. ΒΟΒΟΊ.: δὲ μὲν δι᾽ ὀρ- 

γῆς ἡκον" εἰ μὲν δι , ὀργῆς ἐλη- 
λύϑειν, ἐν ταύτῃ τῇ ὀργῇ ἦν, 
ἐμ οὗτος ἄξιος. Ἐδτ ἐπ6 ἐρκρής 
τὰ ὀργῆς ἥκειν οἵ, Μαύπ. 8. 

αὐτὶ 904 8ᾳ. νῦν δ᾽ οὔςπερ -- 
τοὺς νόμους οὕς.} ΤΠ βαθβίδῃ- 
ἐγ τοὺς νόμους 15 Ἰοἰποᾶ νι 6π6 
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μάλιστα συμβάλλουσιν ἐμπόρων ὁδοί, 
ς Ἁ ’ ᾽ δ ΄ ’ ᾽ Ἁ 

ὡς μὴ παρέλθωσ᾽ αἷ κόραι. γέλως δ᾽ ἐγὼ 
ξένῳ γένωμαι τῶδε χειρωϑεὶς βίᾳ. 
ἴϑ᾽. ὡς ἄνωγα; σὺν τάχει. τοῦτον δ᾽ ἐγώ, 
εἰ “ἂν δι᾽ ὀργῆς ἧκον. ἧς δ᾽ ἄξιος, 
ἄτρωτον οὐ μεϑῆκ᾽ ἂν ἐξ ἐμῆς χερός. 
νῦν δ᾽ οὔςπερ αὐτὸς τοὺς νόμους εἰρῆλϑ᾽ ἔχων, 
τούτοισι. κοὐκ ἄλλοισιν ἁρμοσϑήσεται. 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἔξει τῆοδε τῆς χώρας, πρὶν ἂν 
κείνας ἐναργεῖς δεῦρό μοι στήσῃς ἄγων᾽ 
ἐπεὶ δέδρακας οὔτ᾽ ἐμοῦ καταξίως 

οὔϑ᾽ ὧν πέφυκας αὐτὸς οὔτε σῆς χϑονός. 
ἰκὦ ,᾿ 3.9 ν ᾽ Ἁ ’ 

οοτις δίκαι ἀἁσκοῦσαν εἰοςελθϑὼν πόλιν 

90ὅ 
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οὔςπερ Τανο υυυϊτίθη ἢ ΒΥΆΠ οΚ, ΜΒΗ͂, ὥςπερ. 

το] δἰῖγο ρυόποῖη οὔςπερ, Ὑμ6η 1 
5Ποι 14 Πᾶν Ὀθθη Ἰοϊπρᾶ ἴο {ΠῸ 46- 
τηοηϑύγα  ἴγ9 τούτοις, ὑππ8: οὔρπερ 
ἔχων εἰςῆλϑε, τούτοις τοῖς νόμοις ᾿ 
ἁρμοσϑήσεται. ΟΥ, Μαύτη, 8. 474. 
ἃ. ΕῸΣ νῦν δὲ 800 ν. 269. --- ΤῊΘ 
Βομο!αβὺ: ὡς ἀπὸ ξένης γῆς 
ἀπέσπασεν, οὕτω καὶ αὐτὸς ἐπὶ 
ξένης γῆς ἀποσπασϑήσεται. Οὐκ 
ἀναχωρεῖς γὰρ ἐντεῦϑεν, πρὶν ἂν 
ἀγάγῃς τὰς κόρας. 

Υγ. 90ὅ. τούτοισι, κοῦκ ἀλ- 
λοισιν] Οἷ, ΕἸ. 886: ἐξ ἐμοῦ .7γ8 
κοῦκ ἄλλου. Οοα, Η, 68: εἰς ἕν᾽ 
ἔρχεται μόνον καϑ' αὐτὸν κοὐδέν᾽ 
ἄλλον. 

Υ. 906. οὐ γάρ ποτ᾽ ἔξει οἴο.]} 
ΕΣ {πΠ6 οἤϑηρο ἴῃ {π6 ἴοτμη οἵ 
ΒΡΘΘΟΙ οἷ, ν. 1854 (1849). 

γ- 909: Κ5΄6ΒΟ].: οὔὔϑ᾽ ὧν πέ- 
φυκας" τῶν προγόνων. 

γ. 910 584ᾳ. ὅςτις δέκαι᾽ ἀ- 
σκοῦσαν οἷο. δ 58. [815: Ὁ 6- 
ϑτιϑθ ὅπου, μΒανίπηρ Θηὐοτοϑα 
ἃ οΟἷὖγ ονϑοιγνδηὺ οἵ 7πϑ8ύϊσο, 
δη 4 ἀούογιμτηϊηρ πούπϊιηρ 
υινῃμοιὺ ὑπ 6 1ῶνν, βού πρ' αὖ 
ποπρη ὑπ 6 ων 5 οὐ 185 οοπη- 
ΟΥΥ, δίίου δοηὐουϊηρ 10 ὑπτ8 
ἸΠΒΟΪΘΗΌΙν, ἄἀοθὺ ὈΘΔΥ ΔΥΘΥ 
πα 6 Κ ο ΠΥ 561 ΡΥ Το 6 
ψμαὺ ποὺ ἀροϑίνοϑθῦ; 8πᾶ 
πη κοῦ ὑπαῦ 6 ΟΙΤΥ 15 



122 ᾿ ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

᾿ ᾿ ἈῈῚ Ὑ Ὅτ. ΝΣ Ἃ 
κανεὺυ νόμου κραίνουσαν οὐδέν. εἰτ΄ ἀφεὶς 

-- -" -“ τ 

τὰ τῆςδε τῆς γῆς κύρι᾽, δ᾽ ἐπειςπεσών. 910 
Ε « 

ἄγεις ϑ᾽ ἃ χρήξεις. καὶ. παρίστασαι βέᾳ᾽ ὦ 
᾽ , : Ω 

καί μοι πόλιν κένανδρον ἢ δούλην τινὰ 
: 5 ϑλιλθ, ἘΣ - Ν 

915 ἔδοξας εἶναι. κᾶμ᾽ ἴσον τῷ μηδενί. ἔ 
, »“ ΄ὕ 3 , . 

καίτοι σε Θηβαί γ οὐκ ἐπαίδευσαν κακὸν 

οὐ γὰρ φιλοῦσιν ἄνδρας ἐχδίκους τρέφειν᾽ τθ20 

οὐδ᾽ ἄν σ᾽ ἐπαινέσειαν. εἰ πυϑοίατο 
συλῶντα τἀμὰ καὶ τὰ τῶν ϑεῶν βίᾳ 

020 ἄγοντα φωτῶν ἀϑλίων ἵχτήρια. 
οὔκουν ἔγωγ᾽ ἄν, σῆς ἐπεμβαίνων χϑονός, 
οὐδ᾽ εἰ τὰ πάντων εἶχον ἐνδικώτατα. ᾿ 925 
ἄνευ γε τοῦ κραίνοντος. ὅςτις ἦν, χϑονὸς 
οὔϑ᾽ εἷλκον, οὔτ᾽ ἂν ἦγον᾽ ἀλλ᾽ ἠπιστάμην 

020 ξεῖνον παρ᾽ ἀστοῖς ὡς διαιτᾶσθαι χρεών. 

σὺ δ᾽ ἀξίαν οὐκ οὖσαν αἰσχύνεις πόλιν 
ι ,ἊΝ ς -» ΟΝ Ὶ 

τὴν αυτὸς αὐτου. καὶ 6 

Ὑ 990. ΒΤ τ π ΟΠ 91ὴ ἃ; 
γεαΐ. 866 {Ππ6 Θχοαυβτι. 

διηρίνυ οὗ θη, δα τγϑδο]ῇ οἵ 
πὸ ϑοοοπηΐῦ. ἴον εἶτα 8566 δὖ ν. 
204 (2600), ἔοτν ἀφεὶς γ. 1657 (1522). 

Υ. 912, τὰ τῆςδε -- κυρι7 
Α5 οἵ κύριοι τῆς γῆς ἃγ6 τη8, Ὑ7110 
γᾺ]6 {πὸ Ἰαπᾶ, 1. 6. 108 κίηρϑ ΟΥ̓ 
ρΡυΐϊποθϑ, 80 τὰ κύρια τῆς γῆς 
ουἹάθητν τῶ ἴπ6 μη ρ5. ὈῪ 
ὙΠΟ. ὑπ6 ΘΟΙΠΕΥΥ 15 Τα]64, 1, 6. 
ὉΠ 6 1 78. Μοῦ. μονγουοῦϑ. 488, 
ῥδκο5 τὰ κύρια δ5 ὁ. κύριος. 

Υ.918. ἄγεις} ΟδΥΥν οὔ, 50 
νυν: 928; 927, ῬΒΠΟςΙ. 6080. ὅθε ΑἹ. 
40. ὅ680].: καὶ παρίστασαι 
βέᾳ᾽ τὸ παρίστασαι ἴσον ἐστὶ τῷ 
καταδουλοῖς καὶ ὑποχείριον ποιεῖς. 

Υ. 916, κἄμ᾽ ἴσον τῷ μηδε- 
νί] ΤΠ ρθταβο ὁ μηδεὶς ἴ5. τ78}] 
Θχρ αἰπμθα ΌΣΥ Μεαὐτη. 8. 4817. η. 1. 

γ. 916. οὐκ ἐπαίδευσαν κα- 
κόν] ΦομΒπΒ 0 ὙΥΓΟΠΡῚΥ ὙΘΠΟΘΙΒ: 
αὐααὶ θ ΤΠ ΟΡ 6 πο Βοο 4ο- 
οαι ΘΠ ᾧ πὶ 8. 1 πι τη, Παιδεὔειν τινὰ 
σοφόν, γενναῖον, κακόν, 18. πιϑοᾶ 
1κὸ διδάσκειν. ὅθ0 ΜιΒΡΥΘΥΘ 
Ἐὰανῖρ. Ε]. 8719. θα Ἡ θη βύθτῃ. 
ῬΙαύ, ν. 4. Βπ. ὅ8δο. 4180 ΤῺ. ποΐθβϑ 

ὁ πληϑύων χρόνος 980 

Πα οὔπουβ παγο υυϊτθη ξένον ἔγότη 

Τοηνγ5. Ηλ]. ἀθ Οομροβ. 61}. 
Ρ. 418. ΪΙ͂ῃ {Π6 5816 ΤΏ Θ᾽ 78 
τητιδῦ πηαἀουβύδη γΠδὐ ̓ τητη Θ τ αίθν 
0]1ον5, ἐκδώκους τρέφειν. ϑ0ΗλῈ- 
ἘΈᾺ. 

γ. 920. φώτων ἀϑλέων͵ ἱκτή- 
ρια]} 1. 6. φῶτας ἀϑλίους ἵκτηρί- 
ους. Οὗ. Μεούθῃ. 8. 442. 4. 

Υ. 921. σῆς ἐπεμβ. γῆς] Οἱ 
{π6 βύγπούσγο 566 ν. 890, 

Υ͂. 922. οὐδ᾽ εἰ -- τὰ ἐνδι- 
κώτατα) ΝΟΥ 1Ὶ πδᾶ {πὸ ὙΘΥῪ 
Ἰυβίοϑὺ οὗ 8411] οδῖιβ865. τὰ ἐν- 
δικα ἔχειν 15. Ρυῦ ἕον τὴν δίκην 
ἔχειν, ἴ. 6. σὺν δίκῃ εἶναι. 

γ. 928. ὅςτις ἦν] φαΐϊοαπ- 
απ οϑδϑῦ,. ὅθε Με ύ, 8. 488. Ὁ. 

Υ. 924. οὔϑ᾽ εἷλκον ο΄9.] δα}- 
ΡΙΥ τινά οΥ τί. ΠΕ ἠπιστάμην 
πηἀονβύαπα ἄν ἔγομι {πὸ ργθοθάϊηρ' 
γγογάβ. ὅδε Οϑά, ᾿, 901 5 
Δ .ϑῶθρᾳ. 5 680].: σὺ δ᾽ ἀξίαν 

οὐκ οὖσαν" οὐκ οὖσαν ἀξίαν αἷ- 
σχύνεσϑαι. αἰσχύνη δὲ πατρίδος 
πολίτου ἁμαρτία. -- πόλιν" τὴν 
Θήβην. ἘῸὸ: αὐτοῦ 566 ν. 880, ἀπ 
Μδιιῃ. 8. 468. 6. 

3 

δ ,ῳϑσ πων 



5 ,ὕ 3 δ διὰ 

εἶναι βίᾳ τε κοὺχ ἑκῶν 

τιν 3... ΡΣ 3 “,...3 

ορᾷς. ἵν ἤζεις, ὦ ξέν᾽ ; 
» ᾽ 

φαίνει δίκαιος. δρῶν δ᾽ 

Ἠδ ᾿πϑϑη5: ΤΟΥ ἃρο 5 ἀορΥῖν- 
οα {Π66 οὗ ὑπ ν βίγθηρῦῃ Βοἢ 
οὗ Ῥοαγνγ «πᾶ τϊηᾶ, Π116 ἴῃ 
ΕΟ 5585. ᾿ὐ 15 ποπῦ, ἴπ 
Ὑγο δ ΚΘηΐπρ ὕΠ6 θοάγ, ἴο Δ πρ- 
τ θη πὸ νἱροαν οὗ {Π 6 τὰ ἐπα. 
Οὐ, ΒἘπτὶρ. Ῥποοι. 28: ὦ τέκνον, 
οὐχ ἅπαντα τῷ γήρᾳ κακά οἵο. 
ΦΑΟΟΒΒ. 

Υ. 9381. μέτοικος] ΤῈ ὅοΠο- 
11αϑὺ 5 ποίΐθ 18. υδῦμου οοηξιβοα. 
ΟΥ̓Θοη 15 τΊρ ΠΥ οοιηραιοα μδτοί- 
κοις, Ὀθόδαθθ Πο]4 ἴῃ ὑπ ρ]μ θα 
οὐ ἃ οδρέϊνθ, δ8. 6. ὙὙὌΠῸ γγὰ8 
Ὁροαὺ ἴο ἐδῖκα ὰρ μἰ5 ἃθοάθ δέξου 
{π6 Ἰηϑηηοῦ τῶν μετοίκων, ἴῃ ὃ 
οἷὖγ ἴο ὙΠΙῸΝ πὸ ἀϊα ποὺ Ῥο]οηρ, 
ὅο Αθβοιῃ. Ῥϑυῦβ. 819. οὐ Αὐίδιηθϑ 
ἐπὸ Βδοίνίδη, σκληρᾶς μέτοικος 
γῆς ἐκεῖ κατέφϑιτο. ῬοεΡ. 

Υ. 982. βίᾳ τε κοὺγ ἑκών] 
ΕἘῸΥ ΟὗΠΟΥ Θχϑιηρίοβ οὗ {815 τι86 οἵ 
[π6 Ῥδυύϊο168 τε καὶ, 866 ΒΕ], 868. 
Υ. 938. τῷ νῷ 9 ὁμοίως κά- 

᾿ πὸ οἴο.1 ΤΉΘΓΘ ΙΝ πο μην Οδ͵ οὐϊοι- 
Ὁ816 ἴῃ ὑμ8 ππῖοι οὗ {Π|6 ΡΠ γα 568 
τῷ νῷ διὰ ἀπὸ τῆς γλώσσης. ΕῸΥ 
ἀπὸ τῆς γλώσσης 15. 1016 ΤηΟΥ6 
ἔπη τῇ γλώσσῃ. ὅ8ε ν.1ὅ. Ηδ 588 
ὑπὰῦ {ῃπ68586 ἃγ8 ποὺ θῃιρῦυ ψουβ, 
θαΐ οΟΥ̓ΟΥΒ δῖνθη ἴῃ ΠΣ 
ΟὟ, 984, ὁρᾷς, ἕν᾽ ἥκεις] 50 
ΘΧΘΟΪγ Οδά. Εὐ. 087: ὁρᾷς, ἵν᾽ ἥκεις 
οἷο. ἘανΙρΙ 65 ΘΠ ΑΥἸΘΙΟΡΠΘΏΘ5: 
ὁρᾷς ἃ πάσχεις; ΒΕΙΒ. 
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γέρονϑ᾽ ὁμοῦ τέϑησι καὶ τοῦ νοῦ κενόν. 
εἶπον μὲν οὖν καὶ πρόσϑεν, ἐννέπω, δὲ νῦν 
τὰς παῖδας ὡς τάχιστα δεῦρ᾽ ἄγειν τινά. 
εἰ μὴ μέτοικος τῆςδε τῆς χώρας ϑέλεις 

χαὶ ταῦτά σοι Οϑὅ 

τῷ νῷ 9᾽ ὁμοίως κἀπὸ τῆς γλώσσης λέγω. 

ΧΌΡΟΣ,. 
ς Εν ἘΨΕΙ. Ἁ 3 
ὡς. ἀφ᾽ ὧν μὲν εἶ. 

4 

ἐφευρίσκει κακα. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἐγὼ οὔτ᾽ ἄνανδρον τήνδε τὴν πόλιν λέγων, 
ὦ τέκνον Αἰγέως. οὔτ᾽ ἄβουλον, ὡς σὺ φής. 94 

Υ. 928. γέρονϑ᾽ -- κενόν] Υ͂. 984584. ὡς, ἀφ᾽ ὧν μὲν εἶ 
-- κακα] ΟΡβοῦύγθ [π6 Ἰοοβϑθ ἔου- 
τηϑύϊοη οὗ {π6ὸ βϑηΐθμποθ, ψΒΊ6 ἢ 
ὑγο]α πᾶγθ ῬΘΘΠ ΤΠΟΥΘ ὀχδοῦ, 1 
6 πδα 5414: δρῶν δὲ, 1. ,8. τοῖς 
ἔργμασιν, ἐφευρέσκει κακός. ΤῊΘ 
νγοτάβ ἀφ᾽ ὧν μὲν εἶ ατὸ δαϊᾶ, 
ποὺ οὗ {πὸ ἀποθβίουβ οἵ Οὐθοι, ναί 
οὗ ΙΝ ΟΊ Ζ6 5, Π68 ΤΠΘθδηβ, ὙΠῸ 
ΔΥΘ 180 ῬΥΘΙΒ6α ΘΙ ΒΘ 6 ἴῃ {Π15 
1ῶν. 
γ.98θ0. 5. Β0].: ἐγὼ οὔτ᾽ ἄναν- 

δρον" τὴν ῥητορείαν παραφύλα- 
δον, ὃ τῶν, μὲν κατηγορηϑέντων 
αὐτοῦ οὐχ ἅψεται, καινὰ δέ τινα 
ἐνθυμήματα καὶ πάνυ εὔλογα 
ἐξευρίσκων ἀντερεῖ. 

γ. 981. οὔτ᾽ ἄβουλον] [πὰ 
{π686 νοσᾶβ ΟΥὐΘο ἢ ΤΘΡ]165 ἴο {Π086 
οὗ ΤΠοβθαβ ν, 917 56.: ἢ δούλην 
τινὰ --- τῷ μηδενί. ἘῸΥ ὑπὰῦ οἷν 
ΤΥ ΥΙΡΉΤΙΥ θ6 ο81164 ἄβουλος, 
ὙΠΟ 5. ΠΘΙΠΘΡ ἰηπεριθα ὉγΥ 
ΠΟὈ]6-ταϊ 64 φηα 110 618] οἰ ΖΘ, 
ΠΟΥ Υὰ]6 4 ὈΥ ἃ νψῖϑο δηα Ὀγανθ 
Κίηρ, Β ΘΙ 5 1ρ' ἐπ1η 5 ὑπῶῦ ἐπ6 οἷγ- 
οὐτηϑύδθηοοθ οὗ ΟἿΤ Ροβί Βϑνῖηρ γ6- 
την Θα {Π6 ΟΠ Υρ6 οὗ ἀβουλέαν ἴτοτα 
ὑπ6 οἷὖγ, 15 γϑραρηϑηῦ ὕο {116 Θοτη- 
ΤΟ ῬΙΟΥΘΥΙ͂Ρ, ᾿ϑηναίων δυςβουλία, 
ἴο ἡ ΒΙΟΝ ὑπ Θοιηϊο ροοϑῦβ οὔθ ὑϑθυ, 
ἂἃ5. ΑΥδίορ ποθ δα Επιρο]15. (1π 
ΑΥΠ6η.), πα ἐπ ογδίουβ, δ8 Πὲε- 
τηοϑύμθη 5, [Ὁ ΠΟΒ6 γθαπθηῦ τι86 
οὗ {Π15 Θχρυθβϑβίοῃ 566 ΕὟῪ, Α, 7 οἱ 
ο ὅπ Τωορύϊπ θη οὐϑύϊομ Ρ. 219, 



τοὔργον τόδ᾽ ἐξέπραξα 
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: ἤ 3 “ 

. γιγνώσκων δ΄. ὁτι 
3 ᾿, »] 3 Ἁ »Ἥ 3 -»" Ἃ 2 7 

οὐδείς σοτ αὐὑτοῦυς τῶν ἑμψῶν ἂν δμπεσοι 

940 
"ν ἰχέ 9 -" 

ξῆλος ξυναίμων., ὥςτ΄ ἐμοῦ τρέφειν βία. 
ν ς , 5: “Ἂν 

ἤδη δ᾽, ὁϑούνεχ᾽ ἄνδρα καὶ πατροχτόνον 
Ἵὔ 1] ’ὕ 2 3. οἷ χα ἃ 

κἄναγνον οὐ δεξοίατ᾽. οὐδ᾽ ὅτῳ γάμοι 945 
ς 2 , 

ξυνόντες εὑρέϑησαν ἀνόσιοι τέχνων. 
» 2 ἩΣΟς ἢ » ΄ 

τοιοῦτον αὑτοῖς ἥρεος ευβουλον πᾶγον 

94 
Ἁ ͵ ᾿ "ἢ 3 «ς ε -" 

ἐγὼ ξυνηδὴ χϑόνιον ὃνϑ' » ὃς οὐκ ἐᾷ 

τοιούς δ᾽ ἀλήτας τῇδ᾽ ὁμοῦ ναίειν πόλει" 

ᾧ πίστιν ἴσχων τήνδ᾽ ἐχειρούμην ἄγραν. 
καὶ ταῦτ᾽ ἂν οὐκ ἔπρασσον, εἰ μή μοι πικρὰς 

᾽ "Ἥ 3 3 Ἁ ε ἢ "» Ἁ 5 » ’ ἷΣ 

αὐτῷ τ᾽ ἀρὰς ἠρᾶτο καὶ τὠμῷ γένει 
0580 

ϑυμοὺ γὰρ οὐδὲν γῆράς 

Ὑ. 990, 
Υ, 942. 
Υ. 945. 

Υ. 958. γιγνώσκων] 1. 6. τὴν 
γνώμην ἔχων, ἀπ ἀονδίδπαϊηρ. 
ΟΥ( Ῥατ, Μεα,8ὅ: ἄρτι γιγνώσκεις 
τόδε, ὡς πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας 
μᾶλλον φιλεῖ: Δα ΟΥο].420: ἄλλην 
ἔδωκα κύλικα γιγνώσκων, ὅτι τρώσει 
νιν οἶνος καὶ δίκην δώσει τάχα. 

Ὑ. 939. 568 01.: αὐτούς" τοὺς 
᾿4ϑηναίους. ὅ86 ΜδΊΈΠ. 8. 434, 2, 
δηα ἔον ὕπ6 δοοιδεύννο 8. 490. 

γ. 9405. 56101.: ξυναέίμων᾽" 
τῶν συγγενῶν. 

Υ. 942 5ᾳ. 5'98ο].: οὐδ᾽ ὅτῳ 
γάμοι" παρ᾽ ὅσον αὐτὸς τέκνον 
ἐστὶ τὴν μητέρα γεγαμηκώς. ΤῊ 
ῬΒγαβ6 γάμοι ξύνεισί τινι 5 ἀππὰ- 
5.8}, θαὺ αα1ί6 στ τ8016 ἴο {Ππ6 ρδ5- 
βᾶρ6 (588 Υ. 7.). 10 15. ξογτηθα δέου 
{π|6 ΘΟΙΏΙΟ Ρῃ γα 56 ξυνεῖναι νόσῳ 
οὗο., ἴου. ὙὙΠ1Θ 566 ῬΒΠοοῦ, ὅ6θι, 
βἴπο ἰπᾶθοϑα . ὅπ Τ]ΘΙΠΟΥΥ οὗ [6 
τ ΒΥ Ρ 6. ΠΟΘΙ ΒΡΟΚΘῚ οὗ 566 1)}5 
ἴο ΡῈ ἢχϑαά οἡ Οφάΐριυιβ 85. ὃ ΤΥ 
οὗ ἰηΐδιην. γάμοι τέκνων ἃτα {πὸ 
ππρύϊ 815 οὐὗὁἨ ΟΠ] ἀγ 6 τνἱἢ ΣΠ ον Ρὰ- 
γρϑηΐδ. ἱ. 6. οὗ ἃ β0ὴ5). ὙΠῸ Π1Β 
τοῦθ, 50 ὑπῶῦ {Π6 5686 15: ὙΠῸ 
1Ϊ5. ἰηΐδιηοῖιβ ὑβΥοαΡρ {πΠπ6 
ἱοκοα ππρύϊο 15 ἢ ΠῚ Οἢ 6 
γγακμ 5 ἔουπα οοπηθούίοα πιῇ 
15 ποῦ 6 7, 

τοΐίργον Ὁ ἴπ, 

ηὐρέϑησαν Ὁ ϊπ. 

ε ᾿ 9 ν 

ἀνθ᾽ ὧν πεπονθὼς ἠξίουν τάδ᾽ ἀντιδρᾶν. 
ἐστιν ἄλλο πλὴν 

δεξοίατ᾽ Ι τροῦ στ θυ. ΜΒ, δεξαίατ΄. 

Υ. 944 86. 5. 6Π0]1.: τοιοῦτον 
αὐτοῖς Ἄρεος" ἤδειν δὲ εὔβου- 
λον ὄντα τὸν ἄρειον πάγον᾽ τοῦ- 
τον δὲ χϑόνιον εἶπεν, οἷον εὐὖγε- 
νῆ καὶ αὐτόχϑονα, ἐχγώριον" οὐ 
ὡς οἵ “ἐξηγησάμενοι οἴονται, παρὰ 
τὸ τοὺς δικαξομένους ἐν αὐτῷ ὑπὸ 
τὴν χϑόνα εἶναι. Χ' ϑόνιον τοίνυν, 
τὸν αὐτόχϑονα᾽ λέγοι. δ᾽ ἂν τὴν 
᾿ἠρεοπαγῖτιν βουλήν" τὸν γὰρ πα- 
γον εἰς τὸν ὄχϑον μετατέϑεικεν᾽ 
εἴρηται δὲ περὶ τῆς προρηγορέίας 
αὐτοῦ πολλαχοῦ. ΒῸΥ {π|5 τιδ οἵ 
16 ποτὰ χϑόνιος {ΠηΠ6 οοΙητηθηΐε- 
[ΟΥ̓Β ΘΟΙΏΡαΡΘ ΑΡΟΊ] ΟΠ. ΕΠ ἃ. ΤΠ. 
06: χϑονίῃς νύμφαις, δηᾷ ἐπθ 
ΘΘΠΟΙ 50) 5 ΘΧΡΙδη δύ! 0 ἢ ἐγχωρίοις, 
ἀπ ΑἹ]. 202: χϑονίων ἀπ᾽ Ἐρεχ- 
ϑειδᾶν, “ἰῖμ ὑπ6 9]. οἵ ΗΘΒ5Υ- 
Ομ ῖπι5: χϑονίους Ἰναχίδας, αὐτό- 
χϑονας καὶ οὐκ ἐπήλυδας. 

Υ. 947. 56" 01.: ᾧ πίστιν 
ἴσχων" ᾧ ἐ ἐγὼ ϑαῤῥῶν. 

γ. 948, ἔπρασσον εοἰ6.] ἘῸΥ 
1πΠ6 πηρογξθοῦ 566 νυ. 372 (208). 
᾿ὸ 1516 ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ Απύ, 427: ἀρὰς 
κακὰς ἠρᾶτο. 

Υ. 9ὅ1. 5910]1.: ϑυμοῦ γὰρ 
οὐδὲν γῆρας" οἷον, οὐκ ἔστι 
ϑυμοῦ πρατῆσαι ἄνϑρωπον ὄντα" 
οὐ καταγηράσκει τὸ ὠμὸν τοῦ ϑυ- 

ν 

950. 

πὰ 

ϑνῶλας κα ῖθαε, ἐν τρὸν τσνοσὶ πὴ ν ἐ-πειαυχαπο δόσοθοος 



σμικρὸν τίϑησι. 

ὦ λῆμ᾽ ἀναιδές, τοῦ καϑυβρίξειν δοκεῖς. 

πρὸς ταῦτα πράξεις οἷον ἂν ϑέλῃς" 
ἐρημία με. κεί δίκαι᾽ ὅμως λέγω, 

καὶ τηλικόςδ᾽ ὦν, ἀντιδρᾶν. πειράσομαι. 

πότερον ἐμοῦ γέροντος, ἢ σαυτοῦ, τόδε; 
δοτις φόνους μοι καὶ γάμους καὶ ξυμφορὰς 

900 τοῦ σοῦ διῆκας στόματος, ἃς ἐγὼ τάλας 

ἤνεγκον ἄκων. ϑεοῖς γὰρ ἣν οὕτω φίλον. 

τάχ᾽ ἂν τι μηνίουσιν εἰς .“)ένος πάλαι. 
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ϑανεῖν᾽ ϑανόντων δ᾽ οὐδὲν ἄλγος ἅπτεται. θοῦ 
ἐπεὶ. 

πρὸς δὲ τὰς πράξεις ὅμως 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

900 

ἘΠ 

ἐπεὶ καϑ' αὑτόν γ᾽ οὐκ ἂν ἐξεύροις ἐμοὶ 
ἁμαρτίας ὄνειδος οὐδέν, ἀνϑ᾽ ὅτου 

Θθῦ τάδ᾽ εἰς ἐμαυτὸν τοὺς ἐμούς ὃ᾽ ἡμάρτανον. 

Ν᾽: 962. 

μοῦ, εἰ μὴ ἐξέλϑοι τοῦ βίου ἄν- 
ϑρώπος᾽ ἀδύνατον γάρ ἐστι ζῶντα 
ἄνϑρωπον μὴ ϑυμῷ χρήσασϑαι. 
Τοῦτο δὲ καὶ παροιμιακῶς λέγεται, 
ὅτι ὁ ϑυμὸς ἔσχατον γηράσκει" 
λέγεται δὲ διὰ τοὺς πρεσβυτέρους" 
ὅσῳ γηράσκουσι, τὸν ϑυμὸν ἐῤῥω- 
μενέστερον ἔχουσιν. Καὶ ᾿ἡλκαῖος, 
ὡς λέγομεν, οὐ κατὼ κοινὸν αὐτοῦ 
μιμνήσπεται. ᾿ 

Υ. 961. οὐδὲν γῆρας] Το 
581ὴ6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ ΟΟΟΘῸΙΒ Α 65 ἢ γ- 
115 δορί. ὁ. ΤῊ. 679: οὐκ ἔστι 
γῆρας τοῦδε τοῦ μιάσματος, ὙΠ6Υ6 
βοιθ ΜΕΡ. γοδᾶ πέρας, ψ ΠΟΙ 15 
οχϑοῦν τῇαὺ Ὁ Ἰηθϑη5. “Ἀ40088. 

γΥ.9ὅ2. ϑανόντων δ΄.- απτε- 
εἰ ται) ΟἿ. ἘΠ. απτὸ: τοὺς γὰρ ϑα- 

νόντας οὐχ ὁρῶ λυπουμένους. 
ΟΥ̓, 9068. πρὸς ταῦτα] 866 ν. 
4δῦ (451). 

Υ. 964. κε δίκαι᾽ ὅμως λέ- 
γω}] ἘῸΥ {πὸ 86 οὗ {Ππ|0 ρΦυΈ]ο]6 
ὄμως 566 Μδίιῃ. 8. ὅθ6. 8. 

Υ. 96ὅ. σμικρὸν τέϑησι) ὅ66 
γ. 880 (811). 

Υ. 961. 5.9}0].: ὦ λῆμ᾽ ἀναι- 
ὃ ἐς" τὴν ὑστάτην ὑποφορὰν πρὸς 
τὸν Κρέοντα μηκέτι, ὑπὸ τοῦ Θη- 
σέως λέγεσϑαι, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ Οἷ- 

ἐς Θ1πά. 

δίποδος᾽ ἡ δὲ αἰτία πρόδηλος" 
καὶ ἅμα παραφύλαττε, εἰ καὶ οὕτω 
πιϑανῶς ποξῖται τὰς ἐπιχειρήσεις" 
τῷ γὰρ ὄντι ὁ Οἰδίπους, εἴ τις 
ἀκριβῶς, ἐξετάξοι, ἄδικός μὲν οὐκ 
στιν, ἀτυχὴς δὲ καὶ περιπαϑής. 
ἘῸΣ ὑπ6 8Β6η86 οἵ {Π6 ΡΒγαβα ὦ λῆμ᾽ 
ἀναιδὲς 8566 γ. 868 (860). 

Υ. 9ὅ71 ρα. τοῦ καϑυβρέξειν 
-- τόδε] 1. 6. θο γοιῦ ὑξπῖπκ 
ὑπαῦΎΥ ὑπαῦ ΔΌτ.561, οΥ πῃ γ-' 
501 τῦ αἀἰβρυθοθαῦ ἘῸΣ {Π6 
δοοαδεύνγο τόδὲ 566 Βοβὺ 8. 104, 
ποῖθ ἴ. 

Υ. θῦ9. φόνους μοὶ -- ξυμ- 
φοράς] ΤΠ ἀείῖνα μοὶ 15. πιβϑᾶ, 
βὈθόδαβθ ὑΐθ σγογάβ τοῦ σοῦ διῆ- 
κας στόματος Ὧἀο ποὺ αἰἶἴθον {το 
ὠνείδισας. -- Β οῖβϑῖρ ΤΙΡΒΌΥ τὸ- 
ἴ6Υ8 ξυμφορὰς, ἴο π6 νγοσαβ ἴῃ 
ν. 949: τοιούςδ᾽ ἀλήτας. 

γ. 962. τάχ᾽ ἂν τι ψηνίου- 
σιν] 1. 6. οὐιτάχ᾽ ἄν τι μηνίοιεν. 
ΟΥ. Μδύίῃ. 8. ὅ99. ο, ἘΠ οϑὺ 8. 120. 
6..6..Ὁ. 
Υ, 968--- “96. ἐπεὶ καϑ' αὐ- 

τόν γ᾽ -- ἡμάρτανον] ΒΥ ἃ 
Κιηα οὗ Ῥυοϊθρϑὶβ π6 ποῦῃ ἁμαρ- 
τίας 56 ἀαάρα ο ὑπ βιιθδιθηθν 
ὄνειδος, ὙΠΟΥΟ γὸ 5Πμου]α ἰΘδγθ 
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ἐπεὶ δίδαξον, εἴ τι ϑέςφατον πατρὶ 
,. χρησμοῖσιν ἱκνεῖϑ᾽. ὥρτε πρὸς παίδων ϑανεῖν., 

» Ἣ , “ὦ Φ -..ὁ ’ ᾽ , 

πῶς ἂν δικαίως τοῦτ᾽ ὀνειδίξοις ἐμοί, 
ει » , , Ἷ 
ὃς οὔτε βλάστας πῶ ῬΈΡΉΡΆΙΘΒΝ πατρὸς, 

970 οὐ μητρὸς εἶχον. ἀλλ᾽ ἀγέννητος τότ᾽ ἧ: 

εἰ δ᾽ αὐ φανεὶς δύρτηνος. ὡς ἐγὼ ̓ φάνην, 
ἐς χεῖρας ἦλϑον πατρὶ καὶ κατέχτανον, 

μηδὲν ξυνυεὶς ὧν ἔδρων 
975 

εἰς οὕς τ᾽ ἔδρων. 
πῶς ἂν τό γ᾽ ἄχον πρᾶγμ᾽ ἂν εἰκότως Ψεέγοις : 

θ1ῦ μητρὸς δέ, τλῆμον. οὐκ ἐπαισχύνει. γάμους 

οὔσης ὁμαίμου σῆς μ᾽ ἀναγκάξων λέγειν 

οἵους ἐρῶ τάχ᾽ οὐ γὰρ οὖν σιγήσομαι., 0980 

σοῦ γ᾽ εἰς τόδ᾽ ἐξελθόντος ἀνόσιον στόμα. 

ἔτικτε γάρ μ᾽ . ἔτικτεν. ὦμοι ΠΣ κακῶν, 

980 οὐκ εἰδότ᾽ οὐκ εἰδυῖα καὶ τεκοῦσά με. 
αὑτῆς ὄνειδος παῖδας ἐξέφυσέ μοι. 

Ὑ. 914. 1 τοδᾶ πῶς ἄν νι ἘΠῚ 5]. γα]ρ. πῶς γ᾽ ἄν. 
Υ. 978. ἐς Ὀ1πά. 

τὖῦ οὐ, ΤῊΘ 56η86 15: ΒΟΥ ἃ 5 Υ6- 
σαΥαΒ 856], γοῦ δ ὈΥΪΠρ' 
ὯΟ Ομ δΥρΟ ὡρϑῖηδῦ π͵16, Ὀ6- 
οϑπ ΒΘΊ παν 6 οοιηπηϊύθο α ὑπ 6596 
Οὐ 65 ((. 6. θθοδβε οὗ {86 
ΟΥΙΠ65 1 πᾶνο οομῃηπηῖθ6α), 
ασεϊηδὺ τ β6 1 πα πὰν Κἰπα- 
τϑα, 1. 6. ον ὙΠῚῈ σοραγὰ ὅο ἼΩΥ 
οἴθμποοθβ ὡρδἰμϑῦ τὴ 6 ἃ η4 τηΐη 6, γοτι 
οϑηπηοῦ ΡΟΒΒΙΡΙΥ οαϑῦ ὑπὸ Ὀ]δτηθ οὗ 
ὕΠπο86. ἔϑα!δ ΠΡΟῚ τη6. ΕὟῸΥ καϑ'' 
αὐτὸν͵ 5368 Μοῦ. 8. 489. 11., ἴογΥ 
ἀν᾽ ὅτου ἰρ14. 8. 480. ο. 

Υ. 966 β4ᾳᾳ. εἴ τε -- ἵκνεῖθ'᾽ 
-- πῶς ἂν -- - ὀνειδέξοις] ἘῸν 
1πΠ6 7οἰπΐηρ οὗ {πθϑ8θ τηοοῦβ 566 
Ηοδῖ 8. 191. 8:Ὶ.. Ὁ. ᾿Ῥ9 πὰ Μδύυῃ. 
8, 594. ποῦ. 2. 1., ἃπᾷ ἔρτ ὥςτε 
1014. 8. ὅ84. ποῦ. ᾽8. 
γ.967. πρὸς πα δ νἹΝ 6 5ιοι]4 

οχρϑοῦ πρὸς παιδός. Τὴ {86 58πι6 
ΤῊ ΔΉΠΟΥ γυναικῶν ἴ5 τιδοά, Ε]. 828, 

Υ. 969 5ᾳ. ὃς οὔτε βλάστας 
- εἶχον] Απ πἀπαβθαδ] ρΏγ886, 
γγ61] ἀλόά μεν Ῥγ Βγύάπμοκ: 80 
γδ5 ποὺ γοὺ Ῥεορούϊοθη ὈΥΓ ὃ 
ΓΑΌΟΥ ΠΟΥ οοποοϊν ἃ ΒΥ 9ἃ 
τηοῦπ οι. Νονϑ ΘΟΤΑΡΔΥΘΒ Απῦ. 
980: ματρὸς ἔχοντος ἀνύμφευτον 

γονάν. ον οὔτε --- οὐ 866 ΜΔ. 
8... 609. 5 

Υ. 911. εἰ δ᾽ αὖ φανεὶς ο[6.]} 
ΤΠῊΘ Β56Ώ86 15: δαὺ 1 1Κὖ 185 Θ6Υ- 
ἐδ ἢν Ὁ: ΘΘΥ Α ἢ 0 15. ὙΠ 
Ινγ͵ὸὲὲ5 ] 0 γ ὑπ6 πδιμθ88 οὗ 
ἴηΥ ἴδο, ποῦ θγν ὉΠπΠ6 ψιοῖκοαᾶ- 
Ἴ655 Οὗ ν οὐ ἱπύρηθϊοηϑβ, 
ἰο 41} ο Ὀ]ον 5 Μ10Π ΤΥ 
[ὐπὸ ν δ πα 516 1 πη. Ῥόοεν. 

Υ͂. 914. πῶς ἂν τόγ᾽ ἄκον]) 
Ἐὸν ὦκον 566 Υ΄. 240. (286); ἔοτ {π 
τοδαπᾶδηξ ἂν ΗΠ οϑύ 8. 120. πού. 4. 

Υ. ϑτῦ 5ᾳ. 5'΄680].: τὸ ἑξῆς" 
μητρὸς δὲ γάμους, τλήμων, οὔσης 
ὁμαίμου σῆς, ἀναγκάξων μὲ λέγειν 
οὐκ ἐπαισχύνῃ. ἘΝῚ {π6 ῬΑγ ΟΡ 16. 
5606 Μοεύῃ. 8. :δδὅ. Βοϑὺ 8. 129. 
4, ὃ... ἴον ἐπὸ 1886 οὔ ὑπὸ νγοτὰ τλή- 
μων ῬΏΙΟΟοΙ, 801. 

Υ. 9171. οὐ γὰρ οὖν] Ξὅ668 
ΜαδτΈΙ. 8. 0236. στόμα ἴῃ π6 ποχὲ 
11ὴ6 15 οὗ ὁοτιῦβο ϑατπίγεϊθηΐ ἰοὸ 5 6 Υ- 
Τὴ Ο ἢ 6 Π1. 

Υ. 980. οὐκ εἰδότ᾽ οὐκ εἰ- 
δυῖα]! ΕοΥ Θχϑηρ165 οὗ {πὸ 1ἀΐογα 
566 Μδύίῃ. 8. 51. ΡῈ; δὲ 

Υ. 981. αὐτῆς ὄνειδος] ΕῸΓΣ 
π6 Δρροβιθίοι 566. Μοῦθῃ. 8. 482. 

970. 
λλνον Β 

ναὸν θὰ δε. αὐ νου λάν.. εἶ τ κι δόλιος 

λον αὐὰ 

ὙΎΨΚΥΝ 



. 9906 

3 " ἀλλ᾽ ἕν γὰρ οὖν ἔξοιδα, 
κείνην τε ταῦτα δυστομεῖν᾽ 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ,,. 

ἃ Ἁ μι γε - καὶ δ το ἃ 

σὲ μὲν ἕκοντ᾽ ἐμὲ θ8ῦ 
ἐγὼ δέ νιν 

μέ 2 Ἷ ἘᾺΝ ΕἾΝ ,ὔ 

αἀκῶν ἔγημα. φϑέγγομαί τ ἀκὼν τάδε. 
ει 3 2 ᾿ ἌΡ 91 4 ἜΝ 13 Ἷ ᾿ 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οὐτ΄ ἕν τοῖςρδ ἀκούσομαι κακὸς 

γάμοισιν, οὐὔϑ'᾽ οὗς αἰὲν ἐμφέρεις σύ μοι 
φόνους πατρῴους ἐξονειδίξων πικρῶς. 990 
ἕν γάρ μ᾽ ἄμειψαι μοῦνον ὧν σ᾽ ἀνιστορῶ. 
εἴ τίς σε τὸν δέκαιον αὐτίκ᾽ ἐνθάδε 

990 
΄ , ’ φ. καὶ 

χτείνοι παραστὰς. ποτερὰ πυνϑᾶάνοι ἂν. εἶ 
͵ ς ὁ Ἧ Ἢ , 2 Ἃ ᾽ν 

πατὴρ σ΄ ὁ καίνων. ἡ τίνοι ἂν εὐϑεῶως:; 
“-“-Ὗ ω.. --Ὁ λ ΞΕ 

δοχῶ μέν. εἴπερ ζῆν φιλεῖς, τὸν αἴτιον 90 
, ΠΡ ὃν τ᾿ , , 

τίνοι΄ αν, οὐδὲ τουνδικον περιβλέποις. 
-“ Σ 5 

τοιαῦτα μέντοι καὐτὸς εἰρέβην κακά. 
» ᾿ὐὐγά, Ξ 2 ὌΠ « 5. οὡλ ι ᾿ 

ϑεῶν ἀγοντων᾽ οἷς ἐγὼ οὐδὲ τὴν πατρὸς 
Ἃ 3 τε » , ψυχὴν ἂν οἶμαι ξῶσαν ἀντειπεῖν ἐμοί. 

Ἁ 2 3 3 4. 

σὺ δ᾽ εἶ γὰρ οὐ δίκαιος, ἀλλ᾽ ἅπαν καλὸν 

Υ. 98ῦ. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οἷο. ΕῸν 
ὑπὸ ΡῬ8υ 1650 ἀλλὰ-- γὰρϑ66 Μαΐῦύῃ. 
8. 618:., ἔον ἀκούσομαι 1014. 8. 801. 

Υ, 986. αἰέν] ϑοιμα οὗ {πὸ 6αιϊ- 
οΥᾺ8 πᾶν ἔοι ἔφα]: ταῦ ἐπα δα- 
γου: ἰὖ ὈΘΙΟΠρΡΒ, ΠουΘΥΘΥ, ἴο 8 
ΤΥ ΣῪ δύ 16 οἵ ἀἸβοοῦγθθ, δ μα 15 
Θαπνα]θηῦ ἰο αὖ ΘΥΘΥΥ ΟΡροῦ- 
ἐαπιύγ. 50. {Ππ| ἀθυϊηδη ἱτὴ Τὴ 6 . 

γ. 988. τὸν δέκατον] ϑροκοῃ 
ἰγοηῖοϑ!γ. Οἷ,. Μαύυπ. 8. 216. 86 
γ. 1000 (991). 

Υ. 990. κτεένοι) Μρδμῦ ἴο 
518. Α]. 1126: δέώκαια γὰρ τόνδ᾽ 
εὐτυχεῖν κτείναντά μὲ, οὖ πΒῖοἢ 
[πδγθ τγαβ πὸ οοοδβίοη [ῸΥ ΤΘΊΘΟΥ 
ἴο οδγϊ], 85 1Ὁ νγὰβ ὃ οοτγϑοὺ αὐθοκ 

ςς χποᾶθ οὗ οχριθββίοῃ. βόηλεν, ΟΕ, 
Βοϑὺ 8. 110. πού, ὃ. 

Υ. 991. πατήρ σ᾽ ὁ καέίνων!] 
ΤΠΘ Ροδβίθίομ οἵ ὑπ 6ῃο 16 ΡΓο- 
ὨΘΙΙῚ "15. ποίοθα Ὁ. Θ᾽ ΠΟΥ αν, 
ΕΠ. 262: σ᾽ ἡ τεκοῦσα. Οἵ. τίς δέ 
σ᾽ ὁ φύσας ἴτοιη Ήομι. Βεῖν. 18. 
ΙΧ ΔΥ ΘΧΘΙΏΡΙΘΒ ΤΥ ὈΘ 566} ἴῃ 
ἩΘΥ 8 ΗἾ᾽5. ποΐθ οἢ. ΚΌΡἢ. ΑΊ. 
1007. Τ).οΕν. 

γ. 992. δοκῶ μέν] ΤΠΐ5 15 αϑοᾶ 
ἴο οοῃῆγτη {Π6 Ο]]ονγϊηρ' σουάβ, ΟΥ͂ 
ἢυβδύ αἰβρτουΐηρ ὑΠ8 ΘΟΠΕΓΕΡΥ. Ἐον 
1|κ ΘΧΘΙΉΡ]68 5806 Η οΥ ΔΉ ἢ Ἐπαγ. 

1000 

ΞΌΡΡ]. 1794, Βειϑια. ὅθε Μδύψῃ. 
ὃ. 06850.2. σ, δα ῬΙΗΙΌΦῈ Ἐὰν. 
ἜΓΟΙ, ΟΤΊ, ν᾿ 

Υ. 994. τοιαῦτα μέντοι) 
ὅπ οι ἱπάἀθ64, δον. 181: τοιαῦτα 
μέντοι καὶ σὺ προφφέρεις ἐμοί. 

Υ. 99 5. οἱς -- ἀντειπεῖν 
ἐμοί] Ὑ ΜΙΟΝ ϑβουύϊοι 1 ἅο 
ποῦ ΠῚ Κ ΘΥ̓ΘῚ ΠΥ ἔεαύμ Υ᾽ 5 
501] νοῦ] οοπύγδαϊ οὐ, 1 Π6 
γγοτθο θ6 Φῖνο, ΤΠ ΡΠγᾶΒ6 
τοῖς λόγοις ἀντειπεῖν τινι, ἴον τοῖς 
λόγοις τινὸς ἀντειπεῖν, 15. 5ἰτ 118} 
ἴο ὑπᾶὖῦ Θχρ!αἰηθα υ8. 118 5ᾳ. 

Υ. 997. σὺ δ᾽ εἶ γὰρ οἷς. ΤΠ6 
Ῥδυίιο]95 δὲ γὰρ 816. ΘΟΙΗΠΊΟΙΪΥ 
ὙΥΓΟΏΡῚΥ βοραυύθα “θγ ἃ ΘοΟΙηϊη8, δ 8 
ἴπ οὐμϑὺ ρ͵ϑοθθ. ΤΠΘΥῪ ὈΘΙοηρ' ἴο᾽ 
{Π6 βϑιη6 Οἰϑιιιβα, Πα τητιϑὺ 6 8 ΚΘ ἢ 
ἰοροϑῦμονυ. 68 ΑἹ. θὅ9. δηά οἵ, ῬΙαΥ. 
ὅγτηρ, Ρ. 181. Ο.: εἰ μὲν γὰρ εἷς 
ἦν ὸ Ἔρως, καλῶς ἂν εἶχε᾽ νῦν 
δ᾽ οὐ γὰρ ἔστὶν εἷς. ἀπά 46 16ρὈ. 
1,. ΙΧ. Ρ. 815: νῦν δ᾽ οὐ γὰρ ἔστιν 
αὐδαμοῦ οὐδαμῶς. 

Υ. 997 54ᾳ. 59 Πο].: ἅπαν κα- 
λὸν λέγειν νομέίξων᾽ τουτέστι 
ἀϑυρόστομος ὦν. ἘΡΉΥ Μα8- 
ϑύᾶνο: ὑδιηκίηρ' ὑπαῦ ΔΗΥ͂ - 
ὑδ1ηρ᾽ 15 Εἰὐῖηρ απὰ τἱρμὺ το 
Ῥ6 5ΡΟΚ6η. Οἵ, 7601 5ᾳ. (188 5ᾳ.). 
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’ , ρ ΑἉ » δ “ 3. ξὼ 

λέγειν νομίζων. ῥητὸν χῤῥητὸν τ΄ ἔπος, 
» -" 2 

τοιαῦτ᾽ ὀνειδίζεις με τῶνδ᾽ ἐναντίον. 
1000 

᾿ ᾿ ; » ἊΨ , 
καί σοι τὸ Θησέως ὄνομα ϑωπεῦσαι καλόν. 

ς ’ - ς, 

καὶ τὰς ᾿ἀϑήνας ὡς κατῴκηνται καλῶς 
5 - τῳ -»"Ὕ“ ’ 

κάϑ' ὧδ᾽ ἐπαινῶν πολλὰ τοῦδ᾽ ἐκλανϑάνει 100Ὁ 

ὁθούνεκ᾽, εἴ τις γῆ ϑεοὺς ἐπίσταται 
-“"᾽ ’, Ω 6.3 , 

τιμαῖς σεβέζειν, ἠδὲ τοῦϑ' ὑπερφέρει:; 
1005 ἀφ᾽ ἧς σὺ κλέψας τὸν ἱχέτην γέροντ᾽ ἐμὲ 

3 [ 9 ᾽ -" Ἁ 2 ᾽ " ͵ 

αὑτὸν τ΄ ἐχειροῦ, τὰς κόρας τ΄ οἴχει λαβῶν. 
τ - Ἁ 

ἀνθ᾽ ὧν ἐγὼ νῦν τάςδε τὰς ϑεὰς ἐμοὶ 1010 
»"Ὕ - Ψ “ 

καλῶν ἱχνοῦμαι. καὶ κατασκηπτὼ λιταῖς 
ἐλϑεῖν ἀρωγοὺς ξυμμάχους, ἵν 

οἵων ὑπ᾽ ἀνδρῶν ἥδε φρουρεῖται πόλις. 1010 

᾿ ἔκμαϑῃς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὁ ξεῖνος, ὦναξ, χρηστός αἵ. δὲ συμφοραὶ 
»" ΒΩ 5 3 “ 

αὐτοὺ πανώλεις, ἄξιαι δ᾽ ἀμυναϑ εῖν. 1018 

ΘΗΣΒΕΥΣ. 

ἅλις λόγων ὡς οἵ μὲν ἐξηρπασμένοι 

Υ. 1009. ξυμμάχους ὃ᾽ Ὁ ῖπᾶ. 
ἴθ υιΐθη ρον ο ὉπῸ6 1ἴπη6, 

801 (804). ΕῸΣ ἴπ0 ΡΠγΓᾶδ6 ῥητὸν 
ἄῤῥητόν τ᾽ ἔπος οἴ. ἃ ὁ ὁ 5.681]. 
Ταῦ, ΥἹ, ὅ., τϑέουγθα ἰο ὈὉῪ Ν νυν. 
Τοοιποϑίῃ. ΜΙά, Ρ. ὅ40. 9. Απαγού. 
Β,, 9120, 

Υ. 999. τῶν δ᾽ ἐναντίον] 
Βοἔοτθ ὕμοβθ ΡῬθύβο;ϑδ. 366 
Βναμοκ ἔπν, Απάν. 92, 

Υ. 1001. ὡς κατῴκηνται κπα- 
λῶς)] Βοοδαβο ἰ 15 Μ86]] ρο- 
γΘΟΥΠΘα ὈΓν 15 δ 85 85 ὑποῖ 
βΒαγοβῦ, ὅο νυ. 1686: κἂν εὖ τις 
οἰκῇ. 

Υ. 1002. κάϑ'᾽ ὧδ᾽ ἐπαινῶν 
πολλὰ οἴ6.1 ΤΠΘ 5θη88 οὗ {π686 
πα [Π6 ἘΟΥΘΘΌΪΏΡ' ὙΥΟΥΒ 15. 0115: 
καὶ τὸ Θησέως ὄνομα͵ ϑωπεῦσαι 
καλὸν νομίξων, καὶ τὰς 4ὃ-., ὡς 
κατ. καλῶς, καὶ πολλὰ ὧδε ἐπαι- 
νῶν, εἶτα τοῦδε ἐκλανϑάναι, ὅτι 
οἷς, ἘῸν εἶτα 566 γν. 264 (260). 

Ὑ. 1004. τιμαῖς σεβίξειν] 
ἨΘΙΒ1 ΘΟΙΏΡ. 68 ΑὙΊΒΙΟΡ ἢ. ΓΉΘβμη. 
184: ἄνακτ᾽ ἄγαλλε Φοῖβον τιμᾷ. 

΄ 

Πα οὔποθ ἔστοιι Ραν. Εν ἴῃ ΠΙΘΠ,. 

50 θθῖον ν. 1δδ7: λιταῖς σεβίζξειν, 
Ἐπιν. ἙΠθοίν. 196: εὐχαῖσι ϑεοὺς 
σεβίξζουσι. ὃ. Οοά. ᾿ὰ, 909: κούδα- 
μοῦ τιμαῖς ᾿ἀπόλλων ἐμφανής. 

γ. 100ῦΌ. κλέψας} ϑροκϑῃ οἵ 
15 15} ἴἰο Ἃἀο 50; οἵ, Μαεαύίῃ. 
δι, δ08. Ποὺ, 8. 116. πού. 4.. 

γ. 1009θ.. ἀρωγοὺς ξυμμά- 
χους] Ἐδοἰβὶρ ΘΟΙρδ 8. ΑΘβόμ, 
δαρρ!. 126: ἐγὼ δ᾽ ἀρωγοὺς ξυν- 
δίκους 8᾽ ἤξω λαβών, ἴἰο Ῥγογθ 
πῶ {π6 Ρδυθϊ01]6 τὲ ψὰ8 δαᾶοᾶ 
οἴου ξυμμάχους. ἘῸΥ {π6 ὀομπηθῃ 
γοϑαϊηρ᾽ 5888 Υ. 1076 βαᾳ. Ο, Οφᾶ, 
πι 18 54.: ὥς τ᾽ ἐνδίκως ὄψεσϑε 
κἀμὲ σύμμαχον 45: τῇδε τιμωροῦν- 
τα τῷ ϑιεῶ 

Ὑ.1012. ἐν οδδως δ᾽ ̓ἀμυναϑ' εἴν) 
Οἡ {Π6 ἱππηϊθνο δοίϊνο 560 Μοῦ. 
8, ὅ85. ποίΐ. Ὁ. 

Υ. 1018. 5.6 801.: οἷ μὲν ἐξηρ- 
πασμένοι" οἵ ϑεράποντες Κρέ- 
φτν, ΕῚ 5107 ΟΌΒΘΥΥ 5. {πδΐ 

ἐξηρπασμένοι ταθϑηβ {π6 οἿΡΙ8, 



ποῖ. ὅθι, «ὧν 

᾿ς“ ΝἮΝ 

πε“ φΨΘσο τ πτυς 

᾿ “ 5 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝῶΩι, 129 

σπεύυδουσιν᾽ ἡμεῖς δ᾽ οἵ παϑόντες ἕσταμεν. 

ΚΡΈΩΝ. 

1018 τέ δῆτ᾽ ἀμαυρῷ φωτὶ προςτάσσεις ποιεῖν ; 

ΘΗΣΕΥΣ. 
ς » ’ » 2 “- Ν , 

οδοὺῦ κατάρχειν τῆς ἐκεῖ. πομπὸν δὲ μὲ 
. “3 2 ᾿ :] ἰ τῳ δ᾽ ᾽ 

χῶθειν. υν. δὺ ξεν ἐν τοποισι τοις ἔχεις 1020 

τὰς παῖδας ἡμῶν, αὐτὸς ἐκδείξῃς ἐμοί" 
εἰ δ᾽ ἐγκρατεῖς φεύγουσιν, οὐδὲν δεῖ πονεῖν" 

Υ. 10106.{. ΜΒ5. δέ μξ." Βταποῖς δ᾽ ἐμοί, ΗἩθτπαπη δ᾽ ἐμὲ. 
1 ἀο ποὺ οοπβίᾶου ὑπ6 ργόποιῃ ὀρϑοτονούμενον ἀρ, 5Βἴποθ [Π6 56188 

οὗ {π656 ψογαᾶβ 5: 1 1α γοι ΙΘδα πῆρ ἴο ὑπδΐ τοδᾷ ἰπίο ὙΠΙΘῊ 
86 οἰ] πῶνγθ 66 θα δὐγϑυ. Υ ΒΙΟΙ. Ποῦ] ονἱἀθλῦΥ θ6 5814 
τἱὑ ποῦν ΓΤ] 56118 ΟΡ ροβῖηρ 1561} ἴο ΔῊ ΟὔΠΘ. Ρ ύβοῃ ἰο 6 164 ἐπι {Πογν. 

Υ. 1018. Τὸν ἡμῶν ΕἸΤ.51. πυὶοϑ ἡμῖν Βέζι Θ0η]. ΒΝ οἰβϑῖρ' ργο- 
ἔουτϑα ἥμων, ΘΟΙΠΡΆΤΙηΡ; γ.:81Ὁ ἡ βέβηκεν ς ἐπ ξένος. ἃπᾶ ν. 184: 
ποῦ μοῖ ποτε ναίει. [τὰς τοῦδε ἡ ὐέδος Ὠ1πά 

θη βουυϊηρ ἴο {Ππ6 Ῥ]ΌΥ 8] ΠΡ ΘΥ 
σι ᾶὺ Ἡ ΘΥτα. οἡ Υ᾽ρ. ρΡ. ὅ0. πεά 
5814 οὗ {πὸ βίπρι]εν, 1 5Πποι]14 π6- 
γουΐμο]θ85. ρῥγθῖο ἔο]] ον ίηρ {Π6 
ΘΟ ΠΟΙ αϑὺ, Ὑπὸ οοπδίάοτα ἐξηρπα- 
σμένοι 85 Ἰδ6 τᾶ 416, θοῦ θΘοδιιθ6 
οὗ ὅπ δηυπμοβῖβ οἵ παϑόντες, δθᾶ 
Ὀθοδδθ ΡΘΥΒΟΙΒ ὙὙΠ0 ἃγ6 ἀγρροα 
ΘΥΤΟΥ, οϑηποῦ θ6 5ϑϊ σπεύδειν, 
δἃ5 Ποθάου]οΐη οὔϑοινοδθ. Μοῦ- 
π18 6 ὩΡΎΘΟΒ Μ{ΠΠ τη6, ΥἸΡΉΠΥ 
᾿π θυ ΡΥ ηρ; ἐξηρπασμένοι, ξηρ- 
πακότες ξαυτοῖς. 
Ὑ.101ὕ, ἀμαυρῷ φωτί] 50 

γ. 1689 (1621): ἀμαυραῖς χερσί. 
ἀμαυρὸς 1β ΡΙΟΡΘΙΙΥ ποῦ Ὀ.01]}- 
Ιτωπς, οὐ μαρμαίρων, 80 {πὰῦ 
ΘΑΒΙΥ ἀϑϑαμηθα {Πὸ6 56η86 οὖν 6 ἃ Κι - 
ὨΘΒ5Β ΟΣ ἴπ εἰν ταῖν; ΜΠ ΘΠ γήρα 
δὲ τρομερὰ γυῖα καἀμαυρὸν σϑένος, 
Επτν. Ηδτο. ἢ, 281, Τὴ ΑΘΒ56}. 
ΟΠοΘρΡΕ. 1517: ἐξ ἀμαυρᾶς φρενός, 
ὙΠ 10} 1056] γΟΥΘΥΒ ὅο ΑΡ᾿ΔΙΙΒΠΊΠΟΙ, 
ΤΘΒΘΙΏΡ]65 ὑπμ6 Ἠομιθῦῖς γψεκύων 
ἀμενηνὰ κάρηνα. ΟΥθοη 15. 80 
οΔ]11964, Ῥθοϑαδο ἀθβουίθα ὈΥῪ Πῖ5 
ΠΟΠΠΟΥΤΘυΒ, ἃ8. ΒοΙῖβῖρ' ΟΡΒΘΥΥΘΒ, 
ΘΟ ρΡΥΪηρ᾽. σμικρὸς ἰῃ γν. 968 (958). 
δᾶ βραχὺς 880 (817). 50. 8180 
βαιὸς Οε4, ΕΒ. 180. ῬοΕν. ΟἿ, 189 
(118). 

Υ. 1010 5ᾳ. ὁδοῦ κατάρχειν 
-- ἌΈΜΩ Ι τὶθῃ ὑπαὺ γοῖ 

ΜΟΙ] ρο οἡ ἃ Πα 5.6} 6 ὑπ 6 
ρΡδΐῃ θγ. ΒΙΘΝ πη Ο1.]15 ΘΥΘ 
1964 οἵξι;, ψΕ1Π6 1 ΘΟΘΟΙΙΡΘΗΥ 
γου. Ο, 1728. οι, 1]. ΧΙΠ, 416. 
ΠῚ, 88. ἀηα 90. ϑΟΠΑΒΕ. ὅο Η 6ζ.- 
ἢ ἢ, 0 ΘΧρ  ἃϊη8 ΠπΠ6 Ῥ8.5858066 
ὑπὰ5: γ ̓ δι {{ΠπῸ ὅθ ΠΟ ΒΟΥ ΔΤ 6 
γψοΐϊο, οσοιμῖθοιη ἃ πύθῃ Ρτδο- 
Γοοθπιπ αι ἰὐϊη θοῦ 16 116. 
“ΒΝ οδῖρ, ἢ συ ἕπτ ὁπ ΤΎΔΟΙ. 
61ὅ., πίη κα ὑπαῦ μὲ ἰ5 δἀάεοᾷ ἰο 
1Π6 γοΥθΑ] δἀ)οούϊνο ἰπδίθδά οἵ μοὶ, 
οι ρδγῖηρ Απύ, 788: σὲ φύξιμος 
δα ΤύδοΙ, 504: λυτήριον λύπημα. 
50 χοὰς προπομπός ΑΘ568. ΟΠοΘΡῃ. 
21. ὅθ Ἡϑύπ. Υ]ρ, Ρ. 89. ἘΠ15 - 
ΙΘῪ οΟὔϑθύνθβ ὑπαῦ, ἰἔ {π15. θ6 8 
οοἴγϑοῦ νίϑθυ οἵ πὸ ὁΆ86, ὅΟΡΒο- 
6165 νου] ΠδᾶνΘ 8814: ὁδοῦ κάτ- 
αρχε τῆς ἐκεῖ, πομπὸς δέ με χώ- 
ρει." ΤοενΡ. 

1014, τῆς ἐκεῖ] ἐκεῖ 15 ραὺ ἴον 
ἐκεῖσε. 866 ὅγρθο. ὅορῃ. ὃ. 44. 54- 
Θ0Ρ5 ἴῃ Αοὔ, Μοπδο. Τ'. 1. Ρ. 294. 
Ἠογοά, ὙἹΙΙ, 147: καὶ ἡμεῖς ἐκεῖ 
πλέομεν. Τίμιο. 1Π, 71: τοὺς ἐκεῖ 
καταπεφευγότας. Τ)9Εν. 

Υ. 1019. ἐγκρατεῖς) 86. τῶν 
παίδων, ὃἃ5 ΕἸΤΏΒΙΘΥ ΘΧρ]δίπβ. 
Οἵ, ῬμΙοοΙ. 76: τόξων ἐγκρατής. 

Υ.101954ᾳ. οὐδὲν -- οὗ σπεύ- 
δοντες} ΤΠ βθ6η86 ἴδ: ὕΠ 6 Ὑ6 18 
Ὧ0 οοοδβίοῃ ἔου πὸ ἴο ὑδῖκο 

9 
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1020 ἄλλοι γὰρ οἱ σπεύδοντες, ος οὐ μή ποτε 
χώρας φυγόντες τῆςδ᾽ ἐπεύξωνται ϑεοῖς. 
ἀλλ᾽ ἐξυφηγοῦ᾽ γνῶϑι δ᾽; ὡς ἔχων ἔχει. 1020 

καί σ᾽ εἷλε ϑηρῶνϑ᾽ ἡ τύχη᾽ τὰ γὰρ δόλῳ 
τῷ μὴ δικαίῳ κτήματ᾽ οὐχὶ σώξεται, 

1020 εἰ χἄλλον ἕξεις ἐς τάδ᾽" ὡς ἔξοιδά δὲ 
ὙἝ 3 χα 

οὐ ψιλόν, οὐδ᾽ ἄσκευον ἐς τοσήνδ᾽ ὕβριν 
ἥκοντα τόλμης τῆς παρεστώσης τὰ νῦν᾽ 1090 

ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτω σὺ πιστὸς ὧν ἔδρας τάδε. 

Υ. 1021, 
ΑἸΙχαοϑὺ 8411 πὸ ΜΆ. ἐπεύχονται. 
ἐπεύχωνται. 

ἐπεύξωνται 15. τυ δίθη ἴῃ ὑπ Ἰϑμια οὗ ἐμ ὅ'9Πο]. 
Βτιύποῖς ἐπεύξονται, ἩΘΥ δ ππ 

Υ. 1024 544. σώζεται, εἶ κἄλλον 15. ΤΩ Θοη͵Θοὗπγθ ἴοῦ πὸ ΜΒ, 
σώξεται. κούκ ἄλλον. ΤΙ6 σψονᾶβ ὡς ἔξοιδα -- ἔδρας τάδε ἄο ποί 
Βαϊ Π6 χρυ θϑϑίοῃ κοὺκ ἄλλον ἕξεις ἐς τάδε. “ὨΐΟΝ ἀθηΐοβ ὑπδΐ 
ΟΥὐθοι δὴ ὙΠ ΔΥΙηΘα θη ὑο ΘΔΥΤΥ ΟΥ̓ ὑΠπ6 ον ]5, 
κούχ ἄλλον. 

Υ. 1027. τανῦν Ὁ 1πηα. 

ΔΘΏΥ͂ ὑγοῦθ}]θ ο ΥΘΟΟΥ͂ΘΥ ὑπ 6 
ΘΙΓΤΙΒ, δίηος οὗ οΥβ, 5θη ΓΚ 
Ιη6) 816 ρΡυτνδβιαϊηρ ὑπ τῶγ- 
ἸΒΠΘΥΒ τὺ} γῶρὶα οοῦγ 856. 

Υ. 1020 5ᾳ. ος οὐ μή ποτε 
--ϑεοῖς}) 1. 6. Θομ ΘΥἢΪ Πρ, 
ὙΠΟ γ͵δ πρροαᾶ πού ἔθδι ὑπδῦύ 
ὍΠΟΥ Ὑ111] θυ δύ αν ἰο πη Κ 
πη αοα ἔοΥ Βενίπρ Θδοδροῦ, 
δηα ροῦ ουὖ οὗ ὑπὶ8. ΘΟΙ ἢ ὑΥΎ. 
Ἐοὸν οὐ μὴ ἐπεύξωνται 566 ν. 404. 
φυγεῖν τινα τόπου τινὸς 5 υϑοᾶ 
ἴῃ ἃ ὙΘΥΥ͂ 5᾽Π1|8} ἸΏ 6. (0 πλη- 
σιάξειν τινὶ τόπον τινά, ἴον ΜΈΘΗΝ 
ΡΒνα89 806 Οϑᾶ, Κ᾿. 1108 566, 80 
Επτ, Οὐ. 1620: ποῦ ᾽στὶν οὗτος, ὃς 
πέφευγε τοὐμὸν ἐκ δόμων ξίφος. 
0. ο].: ἐπεύξωνται οἵ σοὶ 
ϑεράποντες. 

Ὑ. 1022, ὡς ἔχων ἔχει] Οἴοοτο 
ΡΙΘΥΒ. ὌΡοπ ὑπ6 βδῖηθ γοχάβ ἴῃ 6χ- 
Ῥγθββίηρ ὑπ βαυίηρ οὐ Τιαῖτι5, δᾶ 
Ὠϊν. ΙΧ, 26: ᾶρθο, ποῃ Βδ8- 
ῬΘΟΥ ἃ Πωϑῖᾶο;, ΔΙ Ππουρὴ 6 ἴῃ- 
ΘΘΠΠΙΟΌΒΙΥ ΟὈβοινοθ: αὐϑθοθ 0 ο 
ΤᾺ Θ11π5. ΒΕΙΒ. 

Υ.: 1028, καὶ σ᾽ εἶλεϑηρῶνϑ᾽ 
ἡ τύχη] “᾿Δοοογάϊηρ, το ἐμ δῃ- 
οἰρηΐϑ. [Π6 γ᾽ 6 τγῶϑ, Ὀοβι4θβ Π6 ρτοὸ- 
γιά οδγο:οἵ Θοᾷ, ΔΏΟΙΠΘΥ ῬΟΥΤΘΙ 
ΟΔ]194 ἘΓΟΥ ΒΟΥ. Ἐοτέαπο, Τύχη. 

Ὠ πη, σώξεται. 

566. 7. Ε΄ ἄτοπον. 1ν. Τ, 4. 
γ ΔΊΙοΟΙ. Ἡδυοᾶ. ΠΤ 468: ΒΝ. 
Ηοτ. Οα. 1, 28, 81: ΕοΥ 8 οὗ 46- 
Βιύῶ τῷ ν᾽ οοϑατο ΒΡ οΥθ δ 
ἰο τη θδηῦ ρϑπι, Οἵ, Ζοσθρα: 
ΤΎΟΠΘ ἀπα Νοιμθϑὶβ (1 ΖοΘρ'δ᾽ 5 
ΑΡΒΔηα]ρ". δα, Υ 6] οΚϑὺ) δῃᾶ ἘΡ δ σ. 
μα 46 ποίϊομθ ἔα: δρπᾶ 
ϑΟΡΒΟΟΙΘπι. Πῖρ8.. 1821. -- ϑηρᾶν. 
15. οἴξθη αϑϑοα οὔ πὸ αοαβ δυθηρΊηρ' 
{Π6 οΥπηθ οὗ {πῸ. νι οκρᾶ, ΤΣπΥ. 
Βδοοη. 888. Ηδ]. ὅ0. Μούύμ. Απὶ- 
τηϑᾶν. Βα Ηομ. Ἡγιηη. Ρ. 197. ΟΕ. 

Υ. 1024. κτήματα] ΑΒ 1 ἴον 
1π| Ῥαββῖγϑ ρδυθοῖρ]θ, δοααῖνοα 
ὈΥ πη͵αδύὺ εὐτῶύδρθιῃμ, ἩΞΒΗΜ, 
Νονϑ τοίοιβ ἰο Ἡοϊπᾶονε ῬΙαδΐ, 
Οταύν!. Ρ. 8ὅ. 80 δἷ8ὸ π θχϑίηρ] 88 
οΟΙ]οούοα ὃν δ΄ 10 πὰ ῬῬ]δῦ. 
ῬαίγρΡ. Ρ. 101. 566 ὑϑιηθῦκϑ ἴῃ 
Ορηϑασῶ 4]. ἃ ΤόΡθοῖ, οαϊί. 

. 87 56. 
Ὑ. 1026. ἐς τάδ᾽ 1. 6. ἐς τὸ 

τὰ δόλῳ τῷ μὴ δικαίῳ κτήματα 
σώξεσϑαι. ὝΠΕΙΘ 15. πῸ οοοδβῖοπ 
ἔῸΣ τὰ8 ἰο υυῖϊδα ἐς τόδε ἴπ {π185 
Β5Θη86. 
γ. 1028. ΚΒ ο].: πιστὸς ὦν᾽ 

ἀντὶ τοῦ πιστεύων. καταστρέφει δὲ 
εἰς τὸ πεποιϑώς. ἘγρΥ πὸ δοῖῖγο 
561η86 8606 ΡοΥ5. Επι, Ἦδο. 1117. 

διλαυλδθ ἐξ ΔΝ μὰ 



Εἴην ὅϑι δαΐων 
ἀνδρῶν τάχ᾽ ἐπιστροφαὶ 

ν΄, 1029 5ᾳβ. μηδὲ τήνδε -- 
ἀσθενεστέραν) Οἵ, Ὁ Θπι 508. 
Τιερῦ. ν. 408, 12: ὃς (νόμος) ἀπι- 
στότερον τὸν δῆμον καϑίστησιν 
ἑνὸς ἀνδρός. 

Υ͂. 1081 54. τὰ νῦν τῈ “- ὥ- 
τε] 1. 6. τὰ νῦν τε καὶ τότε, ὅτε. 
ΝενΘ ΘΟΙΏΡΑΥΘΒ ΕἸ. 616: γῦν τὲ 
καὶ τότε. 901: καὶ νῦν 9 ὁμοίως 
καὶ τότε. Απί. 181: νῦν τε καὶ 
πάλαι. 

Υ. 1082. χῶτε ταῦτ᾽ ἐμηχα- 
νῷ] Απᾶ πῃᾶὺ 8 6 ΟΠοΥ 5 
5814 ἴο γοῦ, Π6η γοΐζ ὙὙΘ6Υ6 
Ρ᾽ δ πη Πρ' 1Π 688 π1πρ 8. ΟἿ, νβ. 
824. 54. (821 54}. 

Υ. 1088. οὐδὲν σὺ -- ἐμοί 
Οατούϊπβ τϑηᾶθυβ: 1] αὐοῦ γΥ6- 
ἘΘΙΙΔὰ ὑὰ τὰΐϊπϊὶ Ποο 41668 
Ἰοοο. 

Υ. 1086. γωρῶν ἀπείλει νῦν] 
ΤῊΘ ΡΥ ΔΥΥ 5θηΐθηοθ 15. ποῦ 60η- 
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ἃ δεῖ μ᾽ ἀϑρῆσαι, μηδὲ τήνδε τὴν πόλιν 
ἑνὸς ποιῆσαι φωτὸς ἀσϑενεστέραν. 
νοεῖς τι τούτων. ἢ μάτην τὰ νῦν τέ σοι 
δοχεὶ λελέχϑαι, χῶτε ταῦτ᾽ ἐμηχανῶ; 108 

ΚΡΕΩ͂Ν, 

οὐδὲν σὺ μεμπτὸν ἐνθάδ᾽ ὧν ἐρεῖς ἐμοί" 
οἴκοι δὲ χἠμεῖς εἰσόμεσϑ' ἃ χρὴ ποιεῖν. 

ΘΉΣΕΥΣ. 

χωρῶν ἀπείλει νῦν σὺ δ᾽ ἡμίν. Οἰδίπους. 
ἕκηλος αὐτοῦ μίμνε, πιστωϑείς, ὅτι, 
ἽἍ ε , 3 ᾿ ῇ ι᾽ 
ἣν μὴ ϑάνω ᾿᾽γῶ πρόσϑεν, οὐχὶ παύσομαι, 
πρὶν ἂν σε τῶν σῶν κύριον στήσω τέκνων. 

1040 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
» -"ἭὝ -»" ’ “ 

ὁναιο. Θησευ. του τὲ γενναίου χάριν. 

καὶ τῆς πρὸς ἡμᾶς ἐνδίχου προμηϑίας. 

ΧΟΡΟΣ. 
(στροφ ὴ α΄.) 

104 

ἰαϊηθα τη [Π6 ᾿Ἰτηρογϑύϊνο, θαΐ ἱπτῃς 
Ρυίϊοῖρ!ο. Ῥυδοιίη, 1120: εἰπὼν ὃ 
χοήξεις δ Βπι8. Οὗ, ΜΈ. 
δ. ὅ 
γ᾽ ρον τοῦ τε ἡ εὐ! ἐδ] 

50 ν. 8. τὸ γενναῖον. 
Υ͂. 1041 544. δῸΠΟ].: εἴην ὅϑι 

δαΐων" ὁ μὲν Κρέων. καὶ ὁ Θη: 
σεὺς ἀπῆλϑον, ὑπονοῶν αὐτὸν οὐ 
ψιλὸν ἥκειν, ἀλλὰ μετά τινὸς χει- 
ρός, ἣν πλησίον που ἐστρατοπεδευ- 
κέναι" κατὰ τοῦτο οὖν καὶ οὗ κατὰ 
τὸν χορόν, ἄλλως προβεβηκότες τὴν 
ἡλικίαν, εὐχὴν ποιοῦνται ταύτην. 
εἴϑε εἴην ὅ ὅπου αἵ συμβολαὶ καὶ αἷ 
μάχαν μέλλουσιν ἔσεσϑαι" ὑπονο- 
οὖσι γὰρ αὐτῷ τὰ ὅμοιὰ τῷ Θησεῖ 
περὶ τοῦ Κρέοντος, καὶ φασίν" εἴϑε 
ἐπόπτης ἐγενόμην αὐτῶν. 
Υ. 1042. ΒῸἘῸΊ.: ἐπιστροῦ αν 

ἀντὶ τοῦ ἀναστροφαῦ. -- Ἐπὶιστρον 
φὴ 15 υϑοᾶ 1 4. νγάνΚο 56 ηΒδ, 

Ο ὃ 
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τὸν χαλκοβύαν ρη᾽ 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

μίξουσιν, ἢ πρὸς Πυϑέαις 
1040 ἢ λαμπάσιν ἀκταῖς, 

ἢ ὔ ᾿ «Ψ , 
οὐ πότνιαι σεμνὰ τιυϑηνουνται τέλη 1060 

Ἢ τ 

ϑνατοῖσιν, ὧν καὶ χρυσέἕα 
- 

ὙΠΘῊ 8 ΠΥ ΟΥ ἀούθομοα ῬοάΥ 
τηϑ Κ65 ἃ δϑυιάδάθηῃ ὑπ δροϊηδὺ {Π68 
Θῃθηυ. ΡΙῚ αὐγῇ ΠΟΙ ΘΟὨΐ, γο!. 
Ι, ». 249. Ὁ.: πυκνὰς ἐξ ἐπιστρο- 
φῆς ποιεῖσϑαι͵ τὰς ἐπελάσεις. 50 
ΤΎϑο οι. ὅθ6: χώ Ζηνὸς εὐϑὺς παῖς 
ἐπιστρέψας. 1ὐ 15 Ὁπογοἔοτα Υἱρ Ὁ] Υ 
864 ἴῃ {Π15 ρδϑδᾶρθ, ὙΠΘΥΘ {Π6 
Ῥοοϑὺ 15 βρθθκίηρ' οἵ ὑπ βεύθ! 65 
οὗ Οἴϑθοῆ, σγγπὸ σοῦ] Ὀ6 ΟὈ]Ιροα 
ἴο ὕγ ἔγοιη πο ῖγ Βιρηύ 1ἢ ὉΠοΥ 
τἰηὐθπᾶρα ἢρμύϊηρ, ΟΥ, ΤὙ ππουά. 
Π, 90. 91. Μυβαξ. 

Υ. 1048. 5 ὁ ο].: χαλκοβόαν' 
στερεοβόαν, μεγαλόφωνον. ΟΥ̓. 
ον, Τί ει 88: χαλκεοφώνῳ. 
ΟΡ. ΑἹ. 11: χαλκοστόμου κώδω- 
νος. θα Οδᾶ. 1". 191 54ᾳ. ὃς (ἄφης) 
νῦν ἄχαλκος ἀσπίδων φλέγει μὲ 
περιβόητος ἀντιάξων. ἘῸοΥ {π6 
ῬΏγαΒ6 ρ μιγνύναι οἵ. ἜΓοτὰ. ΤΙ. 
ΧΥ, 610: ἢ αὐτοσχεδίῃ μῖξαι χεῖ- 
ρᾶς τε μένος τε. 

Υ͂. 1044. 5. 980].: Ἃ πρὸς Πυ- 
ϑέαις" ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἀκταῖς λη- 
πτέον᾽ . λέγοι δ᾽ ἂν Πυϑίας ἀκτὰς 
τὸν τοῦ Πυϑίου ᾿4πόλλωνος βωμὸν 
τὸν ἐν Οἰνόῃ, ὅϑεν καὶ τὴν ϑεω- 
ρέαν ἔπεμπον. 

Υ. 1044. πρὸς Πυϑέαις] Τικ6, 
ἐπουθέοσθ, πρὸς Οἰνόῃ. ΤῊ5. οἶδ, 
ἴ0 86 ἴῃ ψοταβ οἵ Τππ ογαϊα 65 
ΤΠ, 18., νγὰβ βἰτυδίοᾶ, ἐν μεϑορίοις 
τῆς ᾿ττικῆς καὶ Βοιωτίας. Ἡδθηοθ 
ῬΘΥΒΟΙΒ ψἘῸ βοῦ ουῦ ἔγοιη ΑΙ ΘῺΒ 
ΟἹ ΠΘΙΥ Δ ἴο ΤΉΘΡΘ5. ὈΥ {π6 
Βϑογρᾶ γοϑα τητιϑὺ Παγα ρδ5564 10, 
Ομ ἴμ6 βδῖηθ τοϑᾶ, θαΐ ὩΘΘΥΘΥ 
Αὐμθηβ, νγὰβ Ε]Θβ15, 1 {Π6 
Ῥοϑύ ἀοβιρηδῦθβ Ἀγ ὅπ νοτὰβ λαμ- 
πάσιν ἀκταῖς: 80 {πδΐ ὈΣῚ {Π6 γγοσαβ 
ῇ πρὸς Πυϑίαις ῇ λ. ἀκταῖς ᾿δ 
ὈΥ ΠῸ 1688 ᾿ηἰθηαρα ἴοὸ ἀπᾶογ- 
βίδηα ὕνγο αΠ ΘΥ ΘΗ ]γ ιὑπαύθα ρα 5, 
9Π6 οὗ ΔΘ γὰβ δηΐου Ὀγ ὕπ6 
ταϊηΐοηβ οὗ Οὐθομ, ποπρὴ {π6 ΟΠπο- 
Τῖιβ νγὰβ ἀουθύα! ἩΠ1ΟΠ, ἃ5 Εἰ εἱ- 

Β1ρ' ΒΌΡΡΟΒΟΒ; μαὺ ὕνο ρ΄δοθβ οῃ 
ἴΠ6 ϑ5ϑῖηβ γῶν, ὕπ6 οὴ6 πΘϑΥΘῚ ἴο, 
{Π6 Οὔ ὺ ποῦ αἰβύαη ἔσοτῃ ΑΘ, 
αὖ ὁπ6 οὗ ψπῖοῃ ὑπ6 ΟἸουτιβ. 6χ- 
ρῬϑοίθα ΤΠ οβϑθῖιβ ο δηοοθπηῦον ἀπ 
αὐΐδοκ ὑῃ8 θᾶπά βϑηῦ ὉγῪ Οὐθοι. 
Πυϑίαις ἀκταῖς 15 ὃ ΤΏΘΥΘ Ροϑίϊοαὶ 
Ζϑαρτηϑ, ἴῃ γγ 10 ἢ. ὕΠ6 ῬΥΟΡΘΥ Βίρηϊ- 
Ποούίοη οὗ ἀκτὴ 15 ἰο θ6 τοῦδυγϑα 
ἴο ΕἸ] 515. 
τς 1046 54. 5΄9Π01.: ἢ λαμπά- 

σιν ἀκταῖς ---ς- ϑνατοῖσιν᾽ τὰ 
περὶ Ἐλευσῖνα τέλη φησί, καὶ εἴη 
ἂν λαμπάσιν ἀκταῖς, ταῖς λαμ- 
παδευομέναις, καὶ καταλαμπομέ- 
ναις καὶ δαδουχουμέναις ὑπὸ τῆς 
μυστικῆς φλογὸς καὶ ἱερῶν δάδων, 
περὶ ὧν Αἰσχύλος φησίν λαμ - 
πραῖσιν ἀστραπαῖσι λαμπά- 
δων σϑένει. ἸδοΙθῖρ' αἀᾶ8: Τὸ 15 
γ611 Κποόονῃ ὑπαῦ {Π6 σΠΟ]6 οὗ {πδ΄ 
Ραχὺ οὗ Ὁπ6 ὁουΥ τγῶβϑ Ὁ ὰΡ ὈΥ 
ΤΟΥ 65. ἀαγῖηρ' ὑπ ὨΙΡΉΙΥ Ἐ]Θιιδ1- 
ὨϊΘΉ ἔοδύϊν α]8. ΑὙΙΒίορῃ. ἤδη. φλο- 
γὶ φέγγεται, δὲ λειμών, «πᾶ σὺ δὲ 
λαμπάδι φέγγων προβάδην ἔξαγ᾽ 
ἐπ᾽ ἀνθηρὸν ἕλειον δάπεδον χο- 
ροποιὸν μάκαρ ἤἥβαν. 1, δοῦδῃ - 
18. ΤΙηϑύϊαί. 1, 21, 24: βΒδοιϑ 
675 (Οδθυϑυ δ) ἀτα θαλίαι 86: 
ἀδύαμ δ οὐφύϊομα ΟΘΙΘΌΤτδη- 
ἴὰΥ. 
Υ. 104θ5ᾳ. Κ6Π01.: οὗ πότνιαι" 

αἵ ἱ Θεσμοφόροι. τέλη δὲ τὰς τελε- 
τάς" καὶ ᾿4ἰσχύλος᾽" ἔφριξ᾽" ἔρως 
δὲ τοῦδε μυστικοῦ τέλους. -- 
τιϑηνοῦνται᾽" ἐπιμελοῦνται. ἘδΥ 
{πὸ οριποὺ πότνιαν, ἀβα8} ἃΡ- 
ΡΙοα ἴο Οούθθ 8η6 Ῥχοβϑυύρίῃθ, 
Ναν 6 ΘΟ 8165 ΘΙ ΘΙ Ρϑαβδη ΙΧ, 
8,1, --- ῸΥ {Π6 56η88 οὗ ἐπα σοσᾶβ. 
σεμνὰ τέλη, ταρϑῃΐηρ ὑπ6 ΠΟΙ͂Ὺ 
Βοογϑύβ, 860. δίοκρι. Ἐπν. 
ΗΙΡΡ. 32. 

Υ. 1047 54ᾳ. 5.680 ].: ὧν καὶ 
χρυσέα κλής" ἐπεὶ ἄῤῥητα τὰ 
μυστήρια, καὶ καϑάπερ κλεισὶν ἡ 
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ἀδμῆτας ἀδελφεὰς 
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κλὴς ἐπὶ γλώσσα βέβακεν προςπόλων Εὐμολπιδᾶν" 
1050 ἔνϑ᾽ οἶμαι τὸν ὀρειβάταν 

ἐγρεμάχαν τὰς διστόλους 1060 

ων ὁ δι. 95. , δὰ 
αὐτάρκχει τάχ ἐμμίξειν βοᾷ 
τούς δ᾽ ἀνὰ χώρους. 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 

106 ἤ που τὸν ἐφέσπερον 

Ὑ. 1060. ΤΠὰΒ 1 Πᾶγ8 ΠΟῪ ἔθη τ τ Ἢ ΘΥτα ἃ ππι, Βα δὑϊ {ϊπρ’ 
ἐγρεμάχαν, ὙΠΙΘΗ πἰδηᾶθ ἴῃ ΡΙδθθ οὗ ὀρειβάταν ἴπ ΜΒ5. Τιῖοὶ. ἀπᾶ 
Ῥπτονίπρ' οἂὐ ὑπ νγογάβ Θησέα καί. 

Ὀῖπᾷ. ἔνϑ᾽ οἷ. τ. ἐγρεμάχαν --- Θησέα καὶ τ. ὃ. γϑϑᾶϊηρ,. 
ΤῊΪΒ. ΒΘΘη8 ὑπθ πιοϑὺ ῬΥΟΌΔΌ]6 

Υ. 1069. Βταποῖκ Ππὰ5 τυϊίοη ἀδελφὰς ἔτοιη βοθ Μϑϑ. Απᾶ΄ 
βΒὸ Πίἰπᾶ. ἀδελφεὰς τυ θ6 ρῥιοποιπορα ἃ8 ἃ ὑγ15Υ11816. 
8 ΤΠΩΟΠΟΒΥΠΦΌ]6 ὈΘΙονν. 

εἸκορῥῇ κατείληπται ὑπὲρ τοῦ μὴ 
ἐξενεγκεῖν. . ΤῊΘ σψονᾶβ, τησιδῦ θ6 
τοπᾶογϑα: ὧν καὶ ἐπὶ γλώσσᾳ βέβα- 
κε χρυσέα κλὴς προςπόλων Ἔωυμολ- 
πιδᾶν: ταογίδ!]5, ὙΠΟΒ56. ΦοΟΠΡΊ6 

,6Π6 ροϊάθῃ ΚΟΥ οὗ {πὸ Εἰ ππη 1- 
Ρἰά ΒΙρ -ρουὶοδβ σὑϑϑύσγεϊ 8, 
ἴ.. 6. ΡΟ ὙΠΟμ {πΠ6 Πρ ᾿υϊθϑὺβ 
οὗ π6 ἔβιγ οὗ ἘΠ ΙΔΟΙΡτΒ ἸΏ ρΡΟΒ6 
Β:Π6π06. Οπ {π6 ΕἘππιοὶρίάδθθ 586 
ἩΘγη. οἡ Αἀρο!]]οᾶ. Ρ. 888. δϑὰ 
Αὐδύϊάθθ ἴῃ οταῦ. Ε]Θαβῖη. Ὑ0]. 1. 
Ῥ. 401. οα. Οεπύ. 267. ΤῸ. θοῦ 
αὐαοίοα ὈγΥ Β οἰβδίρ. μεν. ἀδά 
ΤΠΒυδίοππτη Ρ. 808. ΤῊΘ ΚΟΥ, 
ὙΠΟ. 15 591 ἴο πᾶν θ66ῃ Ργ688- 
δα ἀρορ πὸ του οὗ {π6 [ἴηϊ- 
ἐϊαίοα, 15. Υἱρ ΠΥ ο8116α {πὸ ον 
οἵ πὸ Επιη ΟἹ 8, βίπορ 1ὖ δρ- 
ῬΘΔΥΒ ἔγοτη Οδ]]Π ἔτ. ἢ. ἴῃ ὕοχ. 48. 
ὑπῶῦ οὔθ οὗ {πὸ ρυἱθϑίβ θΟσΘ ὃ ΚΟΥ 
ΟΝ Πῖβ Β5βουϊᾶου. ΕῸΣ βέβηκε 566 
ν. ὅ2. 

Υ. 1048. κλὴς ἐπὶ γλώσσᾳ 
βέβακεν] ϑορβοοῖοβ μδ8 θιθο]- 
᾿ἰβῃθᾶ π6 Ῥγόν θυ] οχρυθββίοπ 
βοῦς ἐπὶ γλώττης. ἘῸΥ ψ ΠΟΙ 566 
ῬΟΙαχ, Ἡδβυ τι δᾶ δαϊάδδ 4απο- 
ἐρᾷ ῬΥ {π6 οοϊηηθηθδίουβ οὐ ἀ6- 
ΒΟΒΥ]ὰ5 Αρδπιθτηη. 8ῦ: βοῦς ἐπὶ 
γλώσσῃ μέγας βέβηκε, πῖῦπ Ἐπ- 
βύονἶθβ δα οὔπουβ αποίθα ὈΥ ὑπ6 
Θοτήγη, οη ῬΟΙΠΠΧΙΧ, ΘΙ. οὐ ΘΒ ΟΕ. 
ΤΠθθθ 81] ρτθθ ἴῃ τηϑκίηρ' {π6 
ῬΙΟΥΘΥΡ τοῖου ἴο ῬΘΥΒΟῚΒ ΠΟΒΘ 51- 

5. Ῥέας 15 

Ιθπὸθ6 ϑα 66 ριτομαβοᾶ, ῬΟΙ]Ὸχ, 
ἴῃ ῬΔΥΡΙΘΌΪΘΥ,, ΟἸΘΑΥΥ βὐωῦθθ ὑπδύ 
βοῦν νἃϑθ δὴ δποίϊθηῦ Αὐπϑηΐδῃ 
οοίῃ, οὗ π6 νδῖπο οὗ αὶ αἰ ἀυϑοτητι5. 
80. ΟΦ116 4 ἔτοτῃη ὑπ6 ἔρτγο οὗ ἃ Β1]] 
τ ΒΙΟῊ 1ὖ γὰβ βίϑιηροα. ΤῊΘ 
ΒΥ Ϊηρ᾽ 15. θυ ]θθαποα Ὁ Μοπδπάθν 
ἴῃ {Π6 ῬΙΒοδίοΥΘβ : παχὺς γὰρ ὃς 
ἔκειτ᾽ ἐπὶ στόμα. ΒΕΙΒ.. 

γ. 1080 αὐ ἔνϑ᾽ οἷμαι -- 
βοᾷ] ΒΥ τὸν δρειβάταν τα τηϑδῃΐ 
{πΠ6 ἱππεθιαηΐθ οὗ ΟΟ]οπαβ, τΠῸ 
δύ Β814 το θ6 δροαυῦ ἴο τοῖχ {π6 
ὑνγῖῃ Βιϑύρθυβ ἴπ ἃ βύυγαγ ρῃύ, 1. 6: 
ἴο ἔρμῃῦ ὈΤΑΥΘΙΥ τὰ ὑπο86 γΠπῸ 
πα ολγὶθα ῃθιὴ οἕ, 

Υ. 1064. “τούς δ᾽ ἀνὰ χώρους] 
1.6. ῆ πρὸς Πυϑίαις ἢ λαμπάσιν 
ἀκταῖς. ΤΠθθ6 ποτᾶβ ὑπουθίουθ 
ΒΘΙΥΘ ο δχρ δίῃ [πΠ6 δάνο ἔνϑα 
ν. 1060. 
Ὑ. 106 5ᾳᾳ. β.6801.: ἤἥ που 

τὸν ἐφέσπερον" τὸν ᾿Αἰγάλεων 
φημι καὶ γὰρ τοῦτο ἐπ᾽ ἐσχάτων 

τὶ τοῦ δήμου τούτου" καταλέ- 
γουσι δὲ χωρία, παρ᾽ ἃ ἃ μάλιστα 
εἰκάξουσι τὴν συμβολὴν γενέσϑαι 
τοῖς περὶ τὸν Κρέοντα καὶ Θησέα. 
Πέτρας δὲ νιφάδος ἂν εἴη λέγων 
τὴν οὕτω λεγομέν ν λείαν πέτραν, 
ἢ τὸν Αἰγάλεων λόφον, ἃ δὴ περι- 
χώριά φασιν εἶναι, καϑαπερἼἼστρος 
ν τῇ α τῶν ἀτάκτων ἱστορεὶ οὔ- 
τως ἀπὸ δὲ τῆς παραλέας 
ἔπιμεν λείαν πέτραν. Καὶ 
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πέτρας νιφάδος πελῶσ᾽ 
Οἰάτιδος ἐκ νομοῦ. 
πώλοισιν ἢ διμφαρμάτοις 
φεύγοντες ἁμίλλαις. 

μετ᾽ ὀλίγα" ἀπὸ τούτου δὲ ἕως 
Κολωνοῦ παρὰ τὸν Χαλκοῦν 
προςαγορευόμενον, ὅϑεν 
πρὸς τὸν Κηφισὸν ἕως τῆς 
μυστικῆς εἰςοδου (866 τα 56 
ἴῃ Η611ὰ5 ἼἸ. Τ|. ». 17ὅ 544.) εἰς 
Ἐλευσῖνα" ἀπὸ ταύτης δὲ 
βαδιξόντων εἰς Ἐλευσῖνα τὰ 
ἐπαριστερὰ μέχοι τοῦ λόφου 
τοῦ πρὸς ἀνατολὰς τοῦ 4Ῥἰ- 
γάλεω. Ἤτοι οὖν τὴν καλουμένην 
λείαν πέτραν, ῆ τὸν 4ἰγάλεων. ὁ 
δὲ νοῦς" ρα ἐπὶ τὸν ἕσπερον χῶ- 
ρον τῆς λείας πέτρας προςπελά- 
σουσιν; 1 ὀὁδμῃοὺ ππαρουβίδπμα ΠΟῪ 
ΟΥἸθοη,. μη ἰδῖκῖηρ Ηϊρηῦ τῖῦ ἢ 
ΠΙΒ ΘΙΤΩΥ ὕἤο ΠΙῚΒ ΟΥ ΘΟΌΠΟΥ, οδἢ 
6 5814 ἴο ΡῈ δροιῦ ἴο Δρρύόδϑοῆ 
ὑπῶῦ τηρὰαηΐαϊῃ, Ὑγ1Ὸἢ ἔγοτα {Π6 
νγοσβ οὗ βίου δϑαπορᾶ Ὀγ {πῸ 
οΠοΙαδῦ, νγὰβ δἰ ψπούθᾷ θϑύνγθ θη 
{π6 παραλία οὗ Αὐτοὰ ἀπα ὍΟο- 
ἸοῆυβΒ. ΝΟΣ 18 1 ρῥ]δίη πο ὅο- 
ΡΟΟ1985. ὁου]ά 6811 ὑπ ταοπηΐδίῃ 
πέτραν νιφάδα, γΒθμ 18. ῬΓΟΡΘΥ 
Ὠϑιὴθ νγῶβ λεέα πέτρα. ΤῈ ὅομο- 
Ἰοϑῦ τἱρ ΠΥ πη ουβύδηαδ θγῪ πέτρᾳ 
νιφάδι" ταοπηῦ Αφρϑῖθιβ (ποου- 
ΥΘΟΥΥ ΘΔ 1164 ΟοΥγᾶδ]τβ ἴῃ ὑπ τὰᾶρ 
οἵ Τρρϑυ. ασὐθθοθ ᾿δύθ!υ ρα] 1568 
Ῥγ γυϑβε δῃᾷ ΜΊΠ]917), οὐ γα ῦμον 
506 ρᾶγύ οὗ ὑμῶΐ πηουπίαϊη. ΤῊΘ 
ΒΒΙΏΘ ΥὙἱΘΟΥ 18 δίθῃ ὃν Βιοιβὶρ 
ἘΘΙΥ.Ρ.ΟΧΧΧΥῚ, νοι ὑπ θά ου 
ΤΥ ΘΟμΒα]ῦ. ΌΡΠΟΟΙΘΒ, 1 Φπίηκ, 
ΠΘΥΘ θϑὴ5 ὕμε ραύβ ψῖο ἢ Αὐ- 
ομάδητιθ θην θη ργοοθοά- 
ἴῃρ' ἔγοιη. Θϑθῆοθ ἴο Αομδγηθθ, 3.68 
ἘΒπαογα. 11, 18 544. πᾷ {Π6 ποΐρ 
οὗ Τα! μα ν, 807 5α. ΤῈ 
αἰ ογ θοῦ τοϑαβ ἔμ Ἔ1Οὴ ΟΥ̓ΘΟΙ ̓Β 
ΘΥΎΩΥ τηϊρηῦ Ρ6 Βιρροβϑθα ἴο πδᾶγθ 
ὑϑῖκθη Ὀοΐῃ ποθ ἃμα γν. 900 56. 
ΟΙΘ ᾧποϑθ. ΤΏΘΥ τἱϊρηῦ ἤδνρ 
ὑὰγηθα οὔἽ ἔγοιῃη ΟὐἹομαΒ. βουΐῃ- 
γγῶγ 5 ὑονγαγαθ ΑΠΘΏΒ, Θη8. πᾶν 
{Ππθηο9 Βουρηῦ Οομοθ Ὀ. ἐμ βδογϑᾶ 
ὙΆΥ, 80 ὑπεὺύ ὑπ6 ρανὺ οὗ Αθρδ]θιβ, 
ΠΟ Κγαθθ ο811}5 ΟὈὐγγάδ]αβ, 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 
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νοι Ὅ6. ὁ {πθ1ν’ τἱρὺ μδηᾶ δ Β 
{Π6Υ νγϑηΐ ἰοναιβ ἘΠ]ΠΘιϑῖ8, ΤΉΘΥ 
τηῖϊρῦ 4180 πᾶύθ τϑῦϊγϑα ἔγοση Οο- 
Ἰομαβ πού διβ, ΟΥἨ Φονδ͵β 
Αομδύῆδθ, 850 88, δἵου νυ] ηα]ηρ' 
γοῦῃα ἴη6 πουΐπθι ρᾶῦῦ οὗ {πθ6 
τηοτιὐαϊη ΑΘρϑ]θαβ, ο ΡῸ ΟΠ ἴο 
Οοημοθ; δα ππ85 σουἹᾶ πθοθϑϑδ- 
ΤΥ] Ῥᾷ88 ὕπθ νγεϑὺ οὗ ὅπ τηοῦῃ-. 
ἰαΐῃ (τὸν ἐφέσπερον ο[6.), ἃ8 ΕΣ 
τηϑηιοηοα, Τὸ 15. Ῥυορ 016 ὑπδὺ ἐπ 9 
ἐνὸ τοδϑαβ παπἰϊΐθα ἃὖ βοῖὴθ Ὁ]δ06 
ἴῃ ὅπ ΤὨν αϑῖδη Ρ]ῖη οὐ θθύνγθϑη 
ἘΠΘτ515. θη Οοηοθ; ἰἱπΐο ὑπο ἢ 
ΤΉ ΘβουΒ νυ ἰϑμοα το μαϑύθῃ Π185 ΠΟΥΒΘ 
ἈΠ ἔοοῦ ἐΟ]]ΟΥΘΙΒ, ΤῸΥ ΠΘ ΒΦΥΒΥ. 
900 54.: ἔνϑα δίστομοι μάλιστα 
συμβάλλουσιν ἐμπόρων ὁδοί, --- 
ϑΟΡ ΟΟ165 Θυ! ἀθηῦν αἰα ποὺ 5[γ}]0 
{π6 τποπηΐαῖη νιφάδα πέτραν θ6- 
οααδ6 σον θα πιτἢ ρουρθῦμ 8} ΒΠΟΥ͂Ν, 
Ραῦ ἔγοια πὸ 5007 ὑπ οῦ 41 β50 Ινἱπρ᾽ 
1αΐθυ ὕΠπϑη ΟἹ ὑπ οὔμοὺ πιο ΐϑῖηβ οὗ 
Αὐτός, ὙΠΘΠ0Θ 10 δ ἢᾶγθ θθθῃ 
6116 νιφοπέτρα οΟΥ δΒοιηθίμίηρ' 

ΠΒΙΤΏ1]ΘΥ. 

Υ. 1060. πελῶσι] Το ἔαΐξατο. 
586 Μεύςῃ. 8. 181. 2. ἃ. -- Εον 
[π6 δοουβδῦνο, πὰ ὙΠ1ΟῺ πε- 
λαάξειν ἰδ Ἰοϊαϑᾶ, 5860. ῬμΠοοί. 
1126 μα. 

Υ. 1061. Οἰάτιδος ἐκ νο- 
μοῦ] Ο. ΜΆΠΠδν ἴὰ ἘβΟΠ᾽ 5. Επ- 
ΘΥΟΙον. Ζ ὙΠ, 8] ΘΟ, νον τν 
ακοβ Οἰήἥτις ἃ5 ἀουϊνοα ἔνομι 
Οἷον, ἃ οππίοη οὗ Αὐδίοο πϑῶῦ 1)6- 
6118. ὙΥ 1 ται σγοδύθυ ΡΥ δ 1- 
{πῦγ πὶ οἰβῖρ ρ. ΟΧΧΧΎΥῚ μα. ὑπ: Κ5 
ὑμαῦὺ ὑπ18 ϑὴθ 15 ἰοὸ 6 ἀοιῖνϑα 
ἔγοια Οθὰ, ἃ οϑῃΐοῃ οἵ Ορμβίδ, 
χοῦ Ὀογαάθυθα οὐ τηουσὴὐ Αθρο- 
165. Τπὸ ραβύυτοβ, μουθυϑῦ, οὗ 
ΠῚ Ο ἢ ΟΡΠΟΟΙ]65 15 ΒρΘϑ κίηρ', Υ6Γ6 
δισπαίοα οὐ πΠ6 πογΐῃ οἵ Αὐμθῃ8, 
ποῦ ἔδυ. [το Τὴ ΑοΒδσμεθ. 

Υ. 1068 5ᾳ. διμφαρμάτοις -- 
ἁμίλλαις] Ι. 6. ἁμίλλαις ἁρμά- 
τῶν ῥίμφα βουνό, ΟἿ Μδῦύθ. 
8. 446, πῃ, 8. 
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ΟΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ,, 

1060 ἁλώσεται" δευνὸς ὁ προςρχώρων άρης. 
δεινὰ δὲ Θησειδᾶν ἀκμά. 
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1066 

πᾶς γὰρ ἀστράπτει χαλινός. πᾶσα δ᾽ ὁρμᾶται κατὰ 
ἀμπυχτήρια πώλων 

1060ὅ ἄμβασις. οἱ τὰν Ἱππίαν 
τιμῶσιν ᾿ϑαναν 

Ἁ 

καὶ τὸν πόντιον γαιάοχον 
Ῥέας φίλον υἷόν. 

(στροφὴ β'.) 
ἔρδουσιν, ἢ μέλλουσ᾽ ; ὡς 

1070 προμνὰᾶταί τί μοι 
δρώμα, τάχ᾽ ἐνδώσειν 

1078 

Υ. 1002 5ᾳ, Πηβίοδα οὗ κατὰ Ἡ ΘΙ ΔΉ ἢ ὑπίηκ5 βοῖηθ ρϑυοῖρῖο, 
ΒιιΟἢ ἃ8 χαλῶσ᾽, γγἃ8 ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ τυ δίθῃ, ΤΠ αν, ὑμουθέουθ, τι Β οὐ ἢ 6, 
γόον οὔ, φάϊαρα αἴξον ἀμπυκτήρια. Ηδειδηπ ττοίθ πωλικὰ βου 
πώλων, ὙΠΟ. 185 ἀρϑδίηδὺ Π6 τηρέγρ, 
πυχτήρια ὃ ὃ ἢ 

Υ. 1069. μέλλουσ᾽; --- ὡς προ. 

γ. 1060. ἁλώσεται) Τ6 ΟΠο- 
5 85 ΟὝΘΟῚ ἴῃ τηϊηᾶ, ὑγι ἢ τὸ- 
ἔθυθῃοθ ἴο ψΠοΙη ΠΟΥ ΔΪΒῸ 58} 
δώσειν ἴπι γ. 1071, θθόδιιθθ. ΘΥΘΥῪ 
τηϑῦου αὐ ΤΉ ΘΠ 68 νγὰ8 τρια] εῦθα ὈῪ 
μἷβ5 σΘπ Υ δ 5Π10 πα δυπουῖν. ΤῊΘ 
5688 οὗ {Π6 ψΟΥΩΒ 15 ὑπϑυθουο : 
Οὐθοῦ Μ|1Π 6 νϑηααῖϊβῃ θά: 
88 ΜδὺΥΒ (1. 6. ν δ]οτῦτ) οὗ 86 
ἱππαθι αηΐβ οὐ 0818 ΘΟ ΗΥΤΥ 
5 Ρονουέα]: ὑπ βίγθηρύῃ οἵ 
ῃ 86 5018 οὗ ΤΠΘΒΘῸΒ ΠΘδΥγΥ. 
Πρόςχωροι ἃ΄τ6 ὑποβθ γγῖο ἱπῃϑθι 
ΟΟΙοπαΒ, 566 Υ. 495., ὑπὸ ΤΠ βοῖαβ 
{πο886 ὙΠῸ ανγ61} αὖ Αἴθηβ. ΗΕΕΜ. 
ΕῸΥ {π6 πϑῖηθ ΤΠ οβοίάδθ 8566 Οδᾶ. 
ΕΣ ἡ. 
ΟΥ͂, 1008 88ᾳ. πᾶσα δ᾽ --- ἄμ- 
βασις] Ἄμπυκες οἵ ἀμπυκτῆρες 
ΦΥΘ ὑπὸ βύγαρϑ Ὀ.ῪῚ ψΒοἢ {πὸ ΡΥ 14165 
81Υ6 Κορὺ ἴῃ Π6 τηοτίῃβ οὗ ΠΟΥΒΘΒ, 
δου θα τ ἢ ἃ ἔγοηῦδ], ἔγότη υ 1 Οἢ 
ὕπ6Ὺ ὕδκθ ὑῃϑῖν ἤϑηθ. ὅθε Ηϑθι- 
τῇ ἃ ἢ ἢ ΟἹ ὑῃ8 Ραββδᾶρθ, ὙΠῸ Θ0Π|- 
ῬϑΥθ8. 360], πηΐη, ΑΘΒ6Η. ϑ'ϑρί. ο. 
ΤΕ. 461: , κυρίως οἵ περὶ τὴν κεφα- 
λὴν ἱμάντες τοῦ χαλινοῦ ἀμπυξ 
καλοῦνται. ἘῸν κατῶ, 85 1 ΠδΥ͂Θ 
Βῆθνγ ἴῃ ᾧΠ6 οὐ ἐΐοαϊ ῃοΐθ, νγ6 
Τητιϑὺ ΒΌΡΡΟΒΘ ϑ0ὴ6. ῬδυοΙ 016 ἴο 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ τἱρμῦν, Ὀϊπᾶ, ἀμ- 

Ὀ1η4. 

πᾶν Ὀ6 6 νυ θη, ρουπαρ5 χαλῶ- 
σα, ὁ ΠΟΙ ἀμπυκτήρια πουϊᾶ 
ἀδρϑηᾶ, 80 ὑπδῦ {ΠπΠ6 ΠΟΥΒ65 τῇδ θ6 
5814 ἴο γι ἢ Ἰοοβϑη θα ὈΥ1α]65, 

Υ. 106454ᾳ. πώλων ἄμβασις-ς] 
᾿Ἃ το δΥκαῦ ]6. ΡΏγαθ6. ΤΟΥ 6 ἢ 
510 Ὁ1πρ᾿ ΟἹ ΠοΟΥύΒΘΡ8δοΚ. Ἡθῆοθ 
οἱ 15 αδϑθᾷ, Ὁ ὙΠΙΘΝ 566 Μο ἐΗ. 
8. 802, 50 Ηοπι. Π. Υ, 628: δεῖσε, 
δ᾽ δγ᾽ ̓ ἀμφέβασιν κρατερὴν Τρώων 
ἀγερώχων. 

γ. 1066 5ᾳ. τὰν Ἱππίαν -- 
ϑάναν)] ὅ86 Αὐριπι. Ρ. 38. 

γ. 1010 β8α. προμνᾶταί τί 
μοι γνώμα) Χεοπ. ΑπὰρΡ. ὙΠ, 8, 
18. οὗ δῇ δἰὐοπιρύθα Ῥϑυβιιϑβῖοῃ: 
τοιαῦτα προὐμνᾶτο. ὙΥ γιλοηθ. ΡΙαῦ. 
46 τϑούϑ δυά. Ρ. 88. Β. ΝΈΝΕ. ἘῸΓ 
γνώμα οἵ. ν. 816: ῇ ἔνήρη πλανᾷ: 

Ὗ. 1011 πα. τάχ᾽ νδώσειν --- 
πάϑη] Ἐνδώσειν βίσηϊῆθβ δου 
ἴο Τ618 Χ, ἴπ ὑπ 56η86 ἱῃπ 1 ἢ 
Ῥϑίηβ οὗ τη δηα ὈοαΥν ἃγο βδ1α 
ο Τ618χ, ἱ: 6. ὅο θ6 ο8]πι8ᾶ, 
ἰο ἄρογθϑϑβϑ. Τη15 βρη οδύϊοῃ, 
δ. 219. ΤΑΘΗΥ͂ ΟΥ̓ΒΘΥΒ, 18. ΘΟΙΏΤΙΟΙ ἕο 
θούῃ ἀνιέναι απ ἐνδιδόναι. Δ 
ϑυδτοτηδυῖδη, ἴῃ ΒΘΚΚ. Απθο. Ρ.40ὅ. 
ἀνιέντα᾽ ἐνδιδόντα ἀνίησιν" 
ἐνδίδωσιν. ἘὸῚ ἐνδιδόναι 866 
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τᾶν δεινὰ τλασᾶν. δεινὰ δ᾽ εὑρουσᾶν πρὸς αὐϑαί- 
μῶν πάϑη. 

τελεῖ; τελεῖ Ζεύς τι κατ᾽ ἀμαρ᾽ 
1075 μάντις εἴμ᾽ ἐσϑλῶν ἀγώνων. 

εἴϑ' ἀελλαία ταχύῤῥωστος πελειὰς 
αἰϑερίας νεφέλας κύρσαιμι τῶνδ᾽ ἀγώνων 
ἐωρήσασα τοὐμὸν ὄμμα. 

(ἀντιστροφὴ β΄.) 

1080 ἰὼ Ζεὺ, πάνταρχε ϑεῶν, 

1080 

108 

ΜΗ. τὰν --- τλᾶσαν εὑροῦσαν. Ὗ 1012: ιπδοτνῖ ΥἱρΊ]ν οὁὉ- 
ΒΘΙΥΘΒ: Ὑ76. τητιϑῖ γΥῖῦθ ἢ ΕἸ] ΘΥ, τᾶν --- τλασᾶν -- εὑρουσᾶν. 
ΟΊ ΟἿ: τὴν πολλὰ δεινὰ ἀνατλᾶσαν, τὰς παρϑένους ἀπὸ τῆς ἑτέρας 
δηλῶν, ὡς καὶ κατωτέρω τῷ ὁμοίῳ σχήματι χρῆται. δύναται δὲ καὶ 
ἑτέρα εἶναι προρῳδία, τἂν δεινὰ τλασᾶν, δεινὰ δ᾽ εὐὑρουσᾶν. 
δίηθο ὅπ ΟΠοντιβ ΚΠΟῪΒ ὑπᾶῦὺ ὈΟΪΠ γ6γΘ ὀδυνϊοα οὔὲ ὈῪ Οὐθομ, Ῥοῖῃ 
τητιϑὺ ἤθΥΘ 6 τηϑη!]οπραᾶ, ἃ5 Ῥοϑίον νυν, 1058: 
ἀδελφεάς. -- αὐθαίμων 8 ΒΟ. ἢ Θ᾽ 5. ὁο0η]. 

τὰς διστόλους ἀδμῆτας 
ΜΒ, αὐϑομαίμων. 

ΓΙΟΥ͂. κύρσαιμι τῶν δ᾽ ἀγώνων Ι Πᾶνα τοβίου θα ἔγοση 60η- 
7θοῖατο. ΜΕ. κύρσαιμ᾽ αὐτῶν δ᾽ 

Ύ: 1079; ἐωρήσασα 18. ΠΥ ΟὟ ΟΟΠ]Θοὔ 76. 
ἀγώνων. 

ΜΗ. ϑεωρήσασα. 
γ. 1080. ΤΊΙ5 15 16 ΜΆ, γυϑδάϊηρ ὑποῦρ ΟΟΥΥρῦ, ἃΒ 185 ουϊάθηῦ 

ϑύθρῃ. Τμθϑδαν. Τὶ. 1. Ρ». 996. δηᾶ 
Π6 οὐμοὺ οὶ θορταρμόχα. ΤῊ Οο- 
ΤῸΒ ἸΏΘΔΠΒ: τάχα ἐνδώσει, ῇ ἀνή- 
σει, ἢ παύσεται, τὰ πάϑη τῶν 
παρϑένων τῶν δεινὰ παϑουσῶν. 
ἘΠΜ81,. 

γ. 1014. κατ᾽ ἀμαφρ] ΒΗ οἰ βὶρ 
ΤΊΡΉΟΥ ΘΧΡΙΔΙΠΒ : καϑ' ἡμέραν 
τὴν νῦν. 

Υ. 1016 5ᾳ. εἴϑ'᾽ ἀελλαία τα- 
χύῤῥωστος οἷς.) 1. 6. εἴϑε ,πε- 
λειὰς εἴην σὺν ἀελλαίῳ τάχει δωο- 
μένη καὶ οἴο, ΕῸΣ ΒΤ 7 ΘΧΘΙΏΡΙ65 
566 ῬΒΙοοί. 1420, ὅ0 ἃΡονθ νυ. 1δ0 : 
δυςαίων μακραίων. 1009: ἀρωγοὺς 
συμμάχους. 

Υ. 1077 84ᾳ. αὐϑερέας νὲφ ἕ- 
λας -- ὄμμα] ΤῊ 56η86 οἵ {π686 
δα ὑπ6 ἔουθροϊηρ' ὙΘΥΒΕΒ 15. ὉΠ15: 
ψουἹὰ πα 1 νοῦ ἃ δ 
ΕἸγιηρ άονο, δ ηᾶ τϊρηὺ ΕἾ ΟΠ] 
ἃ ΟἹΪἹοπα δἹοῦῖυ ἴπ ὉΠπη6 5ΚΥνὴὶ Ρ6- 
δοΙα 15 θαύ.16 ν ΒὨΙΟΒΙ ΠΟΥ 
ΠΘΔΥ 15 γαρίηρ, ΕῸΣ {πὸ ρ'θηϊ- 
ἀνε νεφέλας 5686 ΜΔΊΌΘΗ. 8. 864. ξ. 
γῆ Δ ΟΡ ὅπ Τα οχ- 
ῬΥΘΒΒΙΟΩ. ΡΥΟΒΡΙΟΘΥΘ ΟἹ ΡΙο- 
Βροθούδυρ υυΥΡρὰΒ δοαποΥῷς(Γι- 
Ὀ011. 1,. 1, .19.), δἀπᾷ ρμονύϊβ 116, 

γιγρ, Αθα, ΤΥ͂, 180. --- κύρειν ἀγώ- 
νῶν οὀδηποῦ οὗ 1561 6 Δρρ]ϊ1θα ἴο 
8. ἸΊΘΥΘ βρθούδιον οὗ ἃ Ὀδ 16, θαπῦ 
[Π6 τἸηθϑηϊηρ᾽ 15. ΔΙ ΓΘΔαΥ ΘΟΥΤΘΟΕΙ͂Υ 
ἵν ϑῃ. ἴῃ ὑπ6 ὑγουαβ κύρ. τῶνδ᾽ ἀγ. 
ώρ. τοῦ ὃν ὄμμα, ἰ. 6. κύρσαιμι 
τῶνδ᾽ ἀγώνων τῷ ἐμῷ ὄμματι, 
ἐωρήσασα αὐτό. Ο ὑμᾶξ 1 οου]ᾶ 
ῬοποΟΙα Ὁπ15 θα 16 τ ἢ ΘΥγ685 
Ῥοῦπα δ] οὔθ. ΤῈ ρορῦ ἴῃ βαυῖηρ' 
ὑπ 86 οΥ8 θοῦμ6 8] ον, 88 τηοϑὺ 
Ῥοθίϊο ΠΥ οχργθββοᾶ {πὸ 1ᾶδε οἵ 
Ροϊῃρ ῬοΥπμθ δ]οΐδ, 80 88 ἴο 
5606 δΔηγ ΒΙηρ Σὺ} ὑπ 6 6Υ6, 
ΒΊΟΝ ὁδῃ ΟἸΪΥ θ6 866 ὈΥ 
ἃ ῬΘΥΒΟΩ ΨΠῸ 18 ὈΟΥΠΘ 1 [Ὁ 
1η6 δἷγ. Θ Τηδὺ Θχρδίπ ξώρ. 
τοὐμὸν ὄμμα ΌῬΥ τῷ μῷ ὄμματι, 
ἐωρήσας ἐμέ. -- Τίιουθ 15. πὸ 90Ὁ- 
θοὕϊοι ἴο {π6 ἔθυμϊηϊηθ ΡΥ οἱ ρ]6 
ἐωρήσασα, ἴον ΜΈΟΝ Βοίβὶρ 
Ὑ5Π6α ἴο Ββυρδύυϊαίο 0ῃ6. τηϑϑοιι- 
Ἰη68., 80 δ5 ἴο γΥϑέϑυ. ἰο π6 ΟΠο- 
ΥῸΒ., ἃ 5.15 Βῆθυγη ὈγΥ ΠοΟΘαθυ] θη 
. Ϊ Ρ. 489 5ααᾳ. ΕοΥ {π6 ἴουτῃ 
ἐωρήσασα ρμαϊ ἴον αἰωρήσασα εἴ. 
Οφά. Π., 1240. νεῖτ ποθ. 

Υγ.108054ᾳ. πάνταρχε -- παντ- 
ὄπτα] Τῆθβο δορί ποῖβ αὐ 8180 

Δ ἐν κα “ἰὼ ἃ. 

»- 



παντόπτα, πόροις 
γᾶς τᾶςδε δαμούχοις 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ Κολώνωῶι, 191 

σϑένει ᾽πινικείῳ τὸν εὔαγρον τελειῶσαι λόχον. 
1086 σεμνά τὲ παῖς Παλλὰς ᾿4ϑανα. 

καὶ τὸν ἀγρευτὰν ᾿Δπόλλω. 
1090 

καὶ κασιγνήταν πυκνοστίχτων ὀπαδὸν 
ὠκυπόδων ἐλάφων στέργω διπλᾶς ἀρωγὰς 

1090 μολεῖν γᾷ τᾷδε καὶ πολίταις. 1095 
δος" - - - ᾿ " 4, ξεῖν᾽ ἀλῆτα, τῷ σχοπῷ μὲν οὐκ ἐρεῖς. 

ἔγοτῃ ὅπ τηϑθίγθ 1ύ 15 αἰ ῆσαϊς ἴο 
Ἡδυϑηη Πἃ8᾽ ΠΟΥ͂Ν οαϊδοά ὦ Ζεῦ ϑεῶν πανταρχέτα. 

σοη͵θοίασα τῇδ ὑπ ροϑὺ νγοίϑ. 
Θϊπα. ἐὼ 

πάνταρχε ϑεῶν --- παντόπτα Ζεῦ, πόροις. 
Υ. 1084. 1 πᾶγνϑ ρμυΐ σϑένει ἀξίου δαμούχοις νὶ τ Ἡ 6 πὶ. 

ΜΒ5. ρῖδδο Ὁ θϑέοτθ τὸν εὔαγρον. 

“πηϊοα ἴῃ Αὐιβίορι. Αν. 1008 86. 
ἤδη μοι τῷ παντόπτᾳ καὶ παντ- 
ἄρχᾳ ϑνητοὶ πάντες ϑύσουσ᾽ εὐ- 
κταΐίαις εὐχαῖς. 
Υ. 1082. γᾶς τᾶςδε δαμού- 

χοις] ὅο ν. 1848: τῆςδὲ δημοῦ- 
χος χϑονός. ἘοῚ {π6 Ρ]υ18] 566 

σϑένει 'πινικείῳ]) 
Α, ΒΙ ΠΆΠΠΟΥ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺ [0 ΤΥϑοἢ. 186: 
σὺν κράτει νικηφόρω. ΕῸΥ {Π6 ροο- 
{16 ἔογτη ἐπινίκειος, ᾿πδίθδᾷ οὗ {π6 
ΘΟΙΏΙΊΟΗ ἐπινέκιος, οἵ, Απί. 814: 
ἐπινύμφειος. 

1014. τὸν εὔαγρον τελειῶ- 
σαι λόχον] ΤῊΘ ποῦῃ λόχος 0685 
ποῦ ΠΟΙΘ τη ὕπθ ρδοθ ψΏΘΙΘ 
ΟἿ 18 ΟΥ̓ ΒΏΘΔΥΘΒ αΥ6. 1δ14, Ῥεῦ {Π6 
δ οῦ οὗ τη ἃ Κἰηρ᾽ Φ ΔΙ 1τι56 δα 6, 
ἱ, 6. [π6 δια υϑοδᾶθ 1 ΤΉΘΒΘΙΙΒ 
νγ85 Ὁθοτυῦ ὅο τηϑ]ς 6 ΠΡΟῚ {Π6 {ΓΟ 8 
οἵ Οὔϑθοῖ, ψ Βῖθ ἢ ΤῈ γ6 ΒΡΡοΒϑᾶ ἴο 
θ6 Ἱγϊηρ ᾿μἰάάοη. τὸν εὖ. τελ. λό- 
χον ΒΙΡΏΗΘΑ : 0 οἔθού δὴ δύ- 
δ Καὶ ΟΥ Θχρϑαϊζύϊοι ἢ ΒΟ ἃ 
ΤΉ ΠΟΥ 85 ΤΟΥ. 1 [0 ῬΙΟΥΘ 
ΒΟ 55 1π|]|,1. 6. 070 6ὁη6 ἴπ {Π 6 
οϑρῦθαΥθ οὐ πΠ6. ΡΘΥβοη δὺ- 
ἰδοκοᾶ. τὸν εὔαγρον 15 δἀᾶοᾶ 
ὈΥΡΙΟΙΘΡΒΙ15, ΤΟΥ ΠΙΘῚ 566 Μ ΠΣ 
8, 446. πού. ὥ. 

Υ.1086. τὸν ἀγρευτάν) ἌΡΟ]]ο 
18. Β814 ἴο πεανο Ὀθθη βέγ]θα ἀγρευ- 

᾿ τὴν ΟΥὁ ἀγραῖον ἴτοτη Πῖ5. ἀρβίγου- 
ἴηρ᾽ ὅπ βευρθηΐ Ῥυίβοη. Ῥδυβ φ- 
πΐδ8.1, 41, ὅ: ᾿ἀλκάϑον μὲν οὖν 

ΓΠΘ 

καὶ τοῦ λέοντος, εἴτε ἐν τῷ Κι- 
ϑαιρῶνι αὐτὸν εἴτε καὶ. ἑτέρωϑι 
ἀποκτείνας ναὸν ἀγροτέρας 40- 
τέμιδος καὶ Ἀπόλλωνος ἐποί- 
ησὲν ἀγραίου͵ (Μεραγ 8), ἐς το- 
σόνδε ἔστω μνήμη. ΒοΟΙΗΕ. ἶ 

Υ. 1087. πυκνοστέκτων -- 
ἐλάφων] στικτὸς, [86 π8808] ορὶ- 
{ποῦ οἵ βίδρβ 800 Ῥμιοοῦ, 188, 
ΤῊ θριθποὺ πυλνόστικτοι Τὴ ν ὈΘ 
ΘΧΡΙΑΙπΘα ἴῃ ὑΠ6 581Π6 ΤΠΘΏΠΘΥ ἃ 8 
πυκνόπτερος ν. 11. 

Ι014. ὀπαδὸν ἐλάφων] 1. ὁ. 
ἀγροτέραν οὐ ἀγραίαν. Οἵ. Ῥ 88. 
Ι, 41. ὅ9)ο]. Αὐἱϑίορῃ. Εαα. 657. 
Β αϑέαιῃ, ΠΙΔά. Ῥ. 861 (Ὁ. 278). 
ΒΘ ΚΑ. Απρϑοᾶ. Τ'. 1. Ρ. 8384. Ἡ οἱυ- 
ἀοτε ῬΙαῦ. Ῥμδθαγσ π. 144. θ᾽ οΕν. 
50. βόρῖι. ΤΎδοῖ. 214: Ἄρτεμιν --- 
ἐλαφηβόλον. 

γ. 1089. στέργω] Βορο, οΟἴΟ, 
τὴ ἃ ΘΙ ῬΥΘΟΟΥ͂. ὅο ὅΠ6 Τι αὐ ἢ 8 
τι86 Π6 γϑυθ᾽ δο. Ρ] δαύΐα5 Μρη. 
ἘΠ᾿ ΘΟΕ ΙΒ δα τ ΟΣ πτιρ τα 9 
δή δθο αὖ ἔδ οδ5. ΠΙ, 8, 1: Με- 
ὨΘΘΟΉΙΩ 6, δ Υ6 ὅθ δἰ πη8]- 
ἔὰτη γχούϊθατη, αὖ ΠΟΘ ΠΌΠΟ 
πηδῶ Ορούδ δὰ δυυϊέϊοθι α6- 
ἔοτδϑ. ΒΕ. 866 4180 Οϑα, ἘΝ. 11. 
ἩΥΔη πούϊοο ὑμεὺ διπλᾶς 
ἀρωγὰς τρᾶπ ουὐἱάθηίγ ̓  ΑΡΟΙ]Ὸ 
δα Τιῖϑηδ. ΤΠΘ ΒοΠοΙ Ια δὲ 1 ἴ5 απ 
ψΤΟΠρ’: τουτέστι τῇ διπλῇ ἀρωγῇ᾽" 
ὃ λέγει τῇ πόλει καὶ τοῖς πολίταις. 

Υ. 1091. τῷ σκοπῷ) 1. 6. τῷ 
σκοποῦντι, ἐμοί. 866 ν. δῦ. ΑΥ̓ΟΥ 
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ὡς ψευδόμαντις᾽ τὰς κόρας γὰρ εἰρορῶ 
τάςδ᾽ ἄσσον αὖϑις ὧδε προςπολουμένας. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
-"" -““ ’ » 5 

ποῦ. ποῦ; τί φῃς; πὼς εἰπας; 

ἈΝΤΊΓΟΝΗ. 

1095 τίς ἂν ϑεῶν σοι τόνδ᾽ ἄριστον ἄνδρ᾽ ἰδεῖν 
ὦ πάτερ, πάτερ, 

1100 

δοίη. τὸν ἡμᾶς δεῦρο προςπέμψαντά σοι; 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 
53 3 

ὦ τέχνον. ἡ πάρεστον; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

αἵδε γὰρ χέρες 
" ΄ 2 .} 

Θησέως ἔσωσαν φιλτάτων τ᾽ ὀπαόνων. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
’ 3 3 εν ’ὕ Α Ἀ κ 

προςέλθετ᾽. ὦ παῖ, πατρί, καὶ τὸ μηδαμὰ 
1100 ἐλπισϑὲν ἥξειν σῶμα βαστάσαι δότε. 1106 

5 ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
« 

αἰτεῖς ἃ τεύξει" σὺν πόϑῳ γὰρ ἡ χάρις. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ποῦ δῆτα. ποῦ στον; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ψευδόμαντις ΒΌΡΡΙΥ εἐἰμέ: τπ6 ΟΠο- 
Υὰ8 ΒΔΥ ὑμῖ8 ὙΠῸῊ τϑέθυθηθθ ἴο 
ποῖν ΟὙΤἢ γγονβ. γ. 1076: μάντις 
εἴμ᾽ ἐσϑλῶν ἀγώνων... 

Υ. 1095. προςπολουμένας] 
Μούῦμιδ 6 Τρ. τ᾿ὐουργθίβπρος- 
πόλοις φυλασσομένας (οἵ, Α1].539.), 
ψΠῸ0 οοθ ἰύπο᾽ ππᾶρθυ ὑπ 6 
ρΡτούοθούϊΐου οὗ Ὁπ0 βουύνϑδῃΐβ. 
5ΟΒΦ ΘἔϑΥ ὑπῖηκΚθ ὑπεὺ προςπολεῖ- 
σϑ'αι ΒΊΤΩΡΙΥ Ἰαθ 88 ὕ0 Δ ΡῬΙΟ 8 68, 

Υ. 109ὅ 5ᾳ. τές ἂν ϑεῶν σοι 
-- δοίη] δΥουϊά {πῶὺ 5οτὴ8 

αἵδ᾽ ὁμοῦ πελάζξομεν. 

αοα μνοιῦἹὰ ρου ὕπο ὅθ 
566 185 Ῥοϑύὺ οὗ τη 6η! 
Μαύψῃ. 8. ὅ14, 2, ο. 

Υ. 1097. ὦ τέκνον, ἦ πάρε- 
στον] ὃο νβ. 1104 (1099). 1112. 
(1107). 886 Μοῦ. 8. 511, 2, δπᾶ 
ῬΒΙΠοού. 367. 

Υ. 1100. βαστάσαι] ΘΟοπίτε- 
οὗαγθ. ὅθ Ῥμιηοοῦ, θ48 8. 
1101. σὺν πόϑῳ γὰρ ὴ χά: 

οις] 1. 6. σὺν πόϑω γὰρ ταῦτά 
σοι χαρίζομαι, οὐ ποϑῷ γὰρ ταῦ- 
τά σοι χαρίξεσϑαι, ᾿ 

θ᾿ 

υχἀῥυρεβόξολνς 948 

“ΑΝ ΠΨΙῚ 

Σὰ να ἐμ αν 

ἡ λους ἐδ -ωἡ.. “ΜΝ: 



. 
ὦ φέλτατ᾽ ἔρνη. 

ὦ σκῆπτρα φωτός. 

110 
Η Α ’, Φνξ, 

ἔχω τὰ φίλτατ 

1110 

Υ͂. 1108. τῷ τεκόντι πᾶν φί- 
λον] Β οἰβὶρ οῦβθυυ δ ὑπαὺ Δπίϊ- 
ΘΌΠΘ βΡ6 6 ΚΒ τηοαθϑΌν οὗ {π6 οϑ- 
Ἰϑτϊν οὗ ΠΟΙ ἔβϑύμπου 5 ΤῊ ΔΥΥΪΘρΡ6, 
ὙΠΘῺ 8516 ΘΏΒΎΤΘΥΒ, ΟΥ̓ πρ' 
βΒ ἄθδὺ ἴο 05 ρΡαγτθηῃΐ, ἩΒΕΜ. 
. 1104. ὦ σκῆπτρα φωτός] 

Βταποῖ φωτὸς --, 88 1 ΑπΕρῸΠΘ 
ἰηθουσαρίθα τμϑῦ ΠΟΥ ἔαύμου πᾶ 
Ὀθρῖπ ἰο 580. 1 ρῥγθέου ἰβκίηρ' 
φωτὸς ἴῃ Π6 5816 50η86 88 τοῦδε 
τἀνδρὸς γ. 6049. Ἐπ,Μ81:.. ΕῸΣ {6 
νοχα σκῆπτρα 866 Υ. 848. 
ΟΕ, 1106. ἔχω τὰ φίλτατ᾽, 
ΟἸΣΙάγρη, ραυθηΐβ, ἐγ ηα8, ΟΥ̓ Ὑ6- 
Ἰαἰϊομϑ 8.6 ἐΥΘαΘΘΗΕΙΥ ἀρβουρ ρα 
ὑππ8 ὈΥ ὑπ ρορίβ, β6ιάομῃ Ὀγ {Π6 
ῬΥΟΒΘ νυϊΐουβ. Οἵ, Κ 4] θη. Επι. 
ῬΒοθη. 487. δμὰ ΗΣΡΡΟΙ, ρ. 208. 
ἘβΒιϑια. 

Υ. 1107 5ᾳ. ἐρεέσατ᾽ -- φύ- 
σαντι) 1. 6. ΒΌρροτῖξ 26, ὩΥ 
ἀδαρσπμύουβ, οὴ θούἢ 5146 8, ΟΥ, 
88 ΒΥΌΆΠΟΚΥΘΒΑΘΥΒ : ΡΡΙΥ γοῦτ- 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἈΝΤΨΙΤΘΝΗ. 

τῷ τεκόντι πᾶν φίλον. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

δυςμόρου γε δύομορα. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἂν πανάϑλιος 
ϑανὼν ἂν εἴην, σφῷν παρεστώσαιν ἐμοί. 
ἐρείσατ᾽, ὦ παῖ; πλευρὸν ἀμφιδέξιον 
ἐμφύντε τῷ φύσαντι, κἀναπαύσατον 
τοῦ πρόσϑ' ἐρήμου τοῦδε δυστήνου πλάνου. 
καί μοι τὰ πραχϑέντ᾽ εἰπαϑ' ὡς βράχιστ᾽, ἐπεὶ 
ταῖς τηλικαῖςρδε σμικρὸς ἐξαρκεῖ λόγος. 

ΑΝΤΙΓΠΟΝΗ. 

δδ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ σώσας τοῦδε χρὴ κλύειν, πάτερ. 

1110 

1118 

Β6Ινο 5 ἤο δ οἢ ΡΒούἢ 514 68, 
οΟἸΙπρίπρ' ἤο ΥὙΟῸΤΣ ἔαίμον. Εδν 
ἀμφιδέξιον 566 Οδᾶ. Β. 1219. ἔον 
ἐμφύντε Μαύ1Π.. 8. 480. Βαύ ΒΕ οἱ- 
βὶρ ΤΊΘΕΙ πούϊ6685 ὅπ ΡΥ ΠοΙηἃ- 
βἷα, ἐμφύντε τῷ φύσαντι. ὅο {1 
ἔδυ ἶαν Ἠομπιοεῖο: ἐν δ᾽ ἄρα οἵ 
φῦ χειρί. 

Υ. 1108 5ᾳ. κἀναπαύσατον 
-- πλάνου] Δούίνο ἔθου ῥϑϑβῖνϑ. 
50. παῦε μάχης Ἡδφειοᾶ. Αβρ. 449. 
παῦε τοῦ λόγου Ατ᾽δίορῃι. Εδῃ, 58. 
5366 Ο6α. ΚΒ. 188. Μυϑακ. θοράοτ- 
Ιρίῃ δϑβθηΐβ; θθόδαβο ἰὖ 5Βου]α 
θ6 {πΠ6 πλάνος οἵ {Ππ6 Βύο! 6 ΥἹΓΡΊΏΒ, 
ποῦ οὗ Οράϊραθ, 6151, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, 
ἰδκ85 ἀναπαύσατον Δ ΟΟν ΘΙῪ ΟΠ 
ὑπ σγουπα ὑπαῦὺ ὑπ6 νἱγρὶη8 ὈΘὶηρ' 
Ἰοπρ βίποθ τϑϑίογσθα, δα οθδβϑᾶ 
ἴο γδμᾶθν. Ἡ 6 ἃ δ Πἃ5 ἰηξογργοίθα 
ὑμπ5: οὖ πῃ γθααΐθιῃ οοποῖ- 
τοῦθ 80 ο Βο]ῖνδρδ, 4.88 
ΡΥΪῸΒ ϊῃὶ οδύϊριῦ, τ 59 18 
ουγϑύϊοῃ ϑ. 
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καὶ σοί τὲ τοὖργον τοῦτ᾽ ἐμοί τ᾽ ἔσται βραχύ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ ξεῖνε, μὴ ϑαύμαξε. πρὸς τὸ λιπαρὲς 
111 τέκν᾽ εἰ φανέντ᾽ ἄελπτα μηκύνω λόγον. 

ἐπίσταμαι γὰρ τήνδε τὴν ἐς τάςδε μοι 
τέρψιν παρ᾽ ἄλλου μηδενὸς πεφασμένην. 
σὺ γάρ νιν ἐξέσωσας. οὐκ ἄλλος βροτῶν. 

Ν Ν Ἁ ΄ ς 4 ΤᾺ , 
χαὶ σοὶ ϑεοὶ ποροιὲν, ὡς ἐγὼ ϑέλω., 

1120 αὐτῷ τε καὶ γῇ τῇδ᾽ : ἐπεὶ τό ᾿ εὐσεβὲς 1126 

μόνοις παρ᾽ ὑμῖν οὖρον ἀνθρώπων ἐγὼ 

καὶ τοὐπιεικὲς καὶ τὸ μὴ ψευδοστομεῖν. 

εἰδὼς δ᾽ ἀμύνω τοῖςδε τοῖς λόγοις τάδε. 

ἔχω γὰρ ἅχω διὰ σὲ κοὐκ ἄλλον βροτῶν. 
112 χαί μοι χέρ᾽. ὦναξ, δεξιὰν ὄρεξον, ὡς 1190 

ψαύσω. φιλήσω τ᾽ , ἢ ϑέμις, τὸ σὸν κάρα. 

Ὑ 1119. καὶ σοί τὲ τοὔργον τοῦτ᾽ ἐμοί τ᾽ ἔσται βραχύ 
18. Η ΘΥΊΩ ἃ ἢ 5. Θ0η]. ΤῊ οἱά ΜΕΒ, τϑδᾶ καὶ σοί τὲ τούργον τοὐμὸν 
ἔσται βραχύ. Ὁ ϊπᾶ. τοῦργον. 

ὙΦ ΈΡ1716. 
τήνδε σήν. 

ὭΡΑΣ Ἐν 
Ὑ.-. 1196. 

τ, Ἐς αι. ἘΆτη. ἥ. 

ηὗρον Ὠ1πᾶα, 

.Μ,.1114 5ᾳ. μὴ ϑαύμαξε -- 
λόγον] ΤΉΘΒΘη56 85 6 6ῃ τἱρ .Υ 
ΘΧΡΙΘδβοα ὃ. δίθρῃμθηβ; ἄο πού 
ὙΟΠΟΥ ὑπῶύ 1 ΤΔΥΡΓΥ 80 ΙΟΘΠρ' 
ἴῃ δ΄ ΑΥ 9851} ἃ ἢ ἃ ΘΙΏ ΒΥ ἃ Οἱ ρ' 
ΙΩΥ ἀδιυρῃύθυβ, βἴποθ  ΠμᾶΥ6 
γϑοογοῦθα {ἢ 6 πὴ θογοπᾶ ΤΩ Υ͂ 
ΟΡ 65. Πρὸς τὸ λιπαρὲς 15 5ἴτηϊ- 
18. ἴο πρὸς βίαν διὰ οὔμου βοἢ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΉ5, ἔΟὉΥ ὙΠΟ 5660 Μὸ{Π. 
8.591. εξ. Ρ. 1391. ΟΥ̓́Θ 5 οι {Π686 
ποτ 1 ϑαύμαξε, 88 ΜαΑΠ. 
8. ὅ91. β. --- ΒΘ δοσιβαῦνο τέκνα 
φανέντ᾽ ἄελπτα (ἸΙ. ὁ. ἀέλπτως) 
ἀθροπᾶ ἀροὸῖ ὕπθ 1ἰᾶθ8 ᾿πηρ]164 ἴῃ 
λόγον μηκύνειν, νἱἷΖ. μακρὰν λέ- 
γειν ΟΥ μακρηγορεῖν. ὅθ ΕΠ. ὅ48 
56. 8δη Μδύτμ. 8. 421. τοῦ. 4. 
λέγειν τινὰ ἰβΒ ῬΡαΐ ἴο τηϑϑῃ [0 
ΒΡΘΔΚ οὗ βο8 ρϑύβοιῃ. Οἕ, 
Μαῦτῃ. 8. 416. Ῥ. 

Ὑ. 1110. τήνδε τὴν ἐς τάςδε 
τέρψιν] Τ5. ΡΙΘάΒαΥ6 16- 

τήνδε τὴν 5 ἴΠ6 ΘΟ ΘΟὕΌγ6 οἵ ΜυβρΥδν 6. ΜΒ5. 

γὰ]ρ. εἰ ϑέμις. (ἀμ 50 Ὁ 1π4.) 1,8. ἡ ϑέμις, Ῥᾶν. Β. 

5 ὉΤύ1 ρ' ΕἾ Ο Τὴ Ὁ ἢ 6 56. βθο Μδυν. 
8.. ὅ78. ο-: 

Υ. 1119θ. ὡς ἐγὼ 8 ἐλω] ΤΠ 
ΟὝὙ οἷς νυ Υ 8, ΘΒΡΘΟΙΔΙ]ν πὸ ροϑίβ, 
οὔξθι 86 186 Ρδγεϊο1]6 ὡς, ΤΠΘΡΘ ᾿ 
Ὑγ6 5Πο114 πᾶν οχρθοίρα ὅσα, ἃ, 
ΟΥ βοιηθίμιηρ' 5᾽ ΠῊ δῦ; ὕπο πορ]θοῦ 
οὗ νῃ ἢ ΠδΒ ἐΥΘ τι ΘΠΕΙ͂Υ͂ 16 1πΠ6 
1θδυη θα το ΘΥΥΟΏΘΟΙ 5 ΘΟ] ΘΟ 6. 
ὅθε ΜΙ 5 ὁ ἢ ΘΥ 1 ἢ στη. Ἀγταη. 1π 
ΟὐοΥ. 157. 29ὅ. δπὰ 416. δπᾶ Ἠδϑυ- 
ἸΏ ΠΏ ΟἹ ἐμ ϑϑη6 Ἀγ. 172. 
ΞΟΒΑΕΕ, ΟἿ, ΜδΌΉ. 8. 48. 
Ὑ..1120. τό γ᾽ εὐσεβές] 1. 6. 

τὴν εὐσέβειαν. 866 ῬμΠοοῦ, ν, 88. 
Υ. 1128. εἰδὼς δ᾽ --- τάδε] 

ΒΥαπ ΟΚ Πδ5 ὙΓΟΠΡῚΥ ἰηὐθυργυθίθα: 
δα πανίηρ τϑοροΐνοα 818 
ἰχοδύιη θη, 1 ΘΒΌΣΓΥ ΤΥ σῪἃ- 
ἐΘ ἔα] π 655 1 Π686 ψογάμ, ὰ 
δ οὗ ψπῖοι ἀμύνειν ἰΒ ποῦ οἃ- 

ΡδὈ 
Υ, Ἴ196, ἡ ϑέμις] Ῥαουίον οἷ 

1120. 

ΨΥ ΤΥ ΥΤΎΤ Π΄ -- 

ὡὲ. 

νὰ 

νι 



γε 
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,ὔ , » » 9. Ἢ ᾿" ᾿ 

καίτοι τί φωνῶ; πῶς σ᾽ ἂν αϑλιος γεγῶς 
ΝὮ ΄ φορᾷ ΄ ἕ , 3 ᾿ 

ϑιγεῦν ϑελησαιμ ἀνδρὸς, ᾧ τίς οὐκ ἔνι 

᾿χηλὶς κακῶν ξύνοικος; οὐκ ἔγωγέ σε, 
1130 οὐδ᾽ οὖν ἐάσω. τοῖς γὰρ ἐμπείροις βροτῶν 1185 

μόνοις οἷόν τε συνταλαιπωρεῖν τάδε. 
σὺ δ᾽ αὐτόϑεν μοι χαῖρε. καὶ τὰ λοιπά μου 
μέλου δικαίως. ὥςπερ ἐς τόδ᾽ ἡμέρας. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

οὐδ᾽ εἴ τι μῆκος τῶν λόγων ἔϑου πλέον. 
1188 τέκνοισι τερφϑεὶς τοῖςδε. ϑαυμάσας ἔχω. 1140 

2 ς2 } 3 “-"Ἤ “᾿ Ἁ ΑΨ ΦῸ ἀρετὰς 

οὐδ᾽ εἰ πρὸ τοὐμοῦ προύλαβες τὰ τῶνδ ἔπη 
βάρος γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ἐκ τούτων ἔχει. 

Υ. 1197. πῶς ο᾽ ἂν 15 ΗδΥΙ Δ} 5 ὁοη].  ΔΙΒΒ, πῶς δ᾽ ἄν. 
Υ. 1184. 1 πᾶν τϑρὶδοϑᾶ οὐδ᾽ ἔον ΜΒΕ. οὔτ᾽. 

ϑέμις" ὡς νόμος, ὡς προρφῆκπον. 
ἜπιΜ81,.. 1 γοδᾶ ἡ ϑέμις ἴον εἰ 9έ- 
μις, Ὀθοδῖδθ π6 ρᾶυύϊο]6 καέτοι, 
ὙὙΠ1ΟῚ [0]]ογ5, σοῦ ὰ πδγ ἴοο 
0} ἔοτοθ, [ἢ Οφάϊραβ μδα 8]- 
γοϑαν ποϑιναίθα (εὐ ϑέμις), τ οῦμ ον 
ἰῦ ταῦ Ἰαα] ἔου πΐτη ἴο θρυϑοθ 

Οραϊραβ νγἃβ ἀο. 1658, 
80 ΟΔΥΤΙΘα ΔΥΔΥῪ ὈΥ ὕπ6 γὑθ001166- 
ἰΐοι οὗ [ιῖ8. ἐΟΥΊΟΥ ΚΙΠΡῚΥ ἀϊρη 
85 ἴο {58 ἴο ρΡαῦ 158 οσσῃ βύθίθ 
ΟΝ ἃ ΘαπδΠ] ν τιῦῃ ὑπῶὺ οἵ ΤΠ6- 
505, δηα Ὁποὰρ ἃ Ῥορραν, ἴο 
ΘΙ ΥΘοΘ ἃ Κίηρ, Ὀαΐ {Π6 βιάάθη 
5686 οὗ Πὶ5 σψυϑύομϑα οομαϊίοη, 
δα π6 οΟηΒΟΙΟΒη 685 οὗ ρο]]ὰ- 
ἰΐοῃ δύσι κο Πἰτη ιν ΠΟΥΤΟΥ δὖ 
Βανίηρ' ἀδγοα βίο ἢ ἔδρα Υ Ὑγἢ 
ἃ Κίπρ. ΕῸΣ ἦ {ππ|5 βοᾷ 566 ΤΎΔΟΙ. 
ὅδ0. 616. ἘΠ. 888, ) 0ΕΡ. 
ΟΥ, 1127. ἄϑλιος γεγ ὡς] Απ 

ΘΌΡ ΘΙ 81 ΤῸΥ ΤΡ 1 6, 46 1164 
ὙΠ ὑπ βύδϊίηῃ οὗ ογἷἰπηθ. 80 
Ἡδϑύοα]θβ, ἴο δυοϊα οοηῃὐδιηϊη δύῃ ρ' 
ΤΏοβουβ, Ἐατῖρ. ργο, ἔσαν. 1291 
566. Μυϑβ6ε. ΤΠ ρορὺ μἰτη561 6χ- 
ῬΙΔ 1 ἢ 8 ἄϑλιος ἴῃ ὕπ6 ΟΠ] ον ηρ᾽ 
ὙγΟΥαΒ: ὦ τίς --- ξύνοικος. ἄϑλιος 
γεγώς --Ξ αὶ δῖ τὰ ΠῚ Ρ ΌΤΙ 5. 

Υ. 1198. μᾳ, ᾧ -- ξύνοιπο ς] 
Ορᾶϊραβ ταθϑηβ Ηἰπηβο δ, πᾶ τές 
οὐκ ἔνι κηλὶς κακῶν 18 Ραῦ ἔου 

[οὔτ᾽ Ὁϊπ4.] 

{πο γ9 15 50 βύδϊΐη οἴ πσὶοῖκοα- 
Ἴ6585 ὙΏΪΟΘΙ 15 πού. ΕῸΥ κηλὶς. 
κακῶν 866 Ορά, ΠΕ. 806. Εον ξύνοι- 
κος γ. ὅ14. ἅβογϑ (611.) δπᾶ Ὁ ϑά. 
ΗΝ, 1178 5α. 

Υ. 1129 5ᾳ. οὐκ ἔγωγέ σε --- 
ἐάσω] Ἡοτ τὶ ἃ π πὶ ἔα 65 1Π|6 οοπη- 
ΡΙΘῖβ βθηΐθηθθ ἐπα8: οὐκ ἔγωγέ σε 
ϑελήσαιμ᾽ ἂν ϑιγεῖν ἐμοῦ, οὐδ᾽ 
οὖν ἐάσω, εἰ αὐτὸς βούλοιο ϑιγεῖν. 
Υ.1181. συνταλαιπωρεῖν τά- 

δὲ} 1. 6. τάςδὲ ταλαιπωρίας συν- 
ταλαιπωρεῖν. ὅ609 Οκρα, ΚΒ. 29 54. 

Υ. 1182. αὐτοϑεν)] Βοίδὶρ: 
ἔγοια “ὑπὸ ρΡΙδοθ ὙΠ 6γΘ γοῖῦ 
ἂΥ͂Θ βΒίύδηαϊηρ. 

Υ. 1182 8ᾳ. ,τὰ λοιπά μου 
μἕλου) Ἐὸν ἔπ ἐποΐοια οοπϑίχιος 
τίοπ ἐμοὶ μέλεται τοῦδε ἀπ ἐγὼ 
μέλομαι τοὐῦδε, 85 Ὑ611 85 ἐπιμέ- 
λομαι οΥ ἐπιμελοῦμαι, ΒΘΘ 8161. 
ταν. ῬΏοθη. 7164. ΒΕ18. 

Υ. 1184. εἴ τι μῆκος -- πλέ- 
ον) ΟὨ [8 ρῃγαβθ μῆκος τέϑεσθϑαι 
τῶν λόγων, οδααϊγϑϊθηὺ ἴο μηκύνειν 
τοὺς λόγους, 8686 γν. 466 (462). ΕῸΣ 
εἰ οὗ ΜΝ 8... 617: 

Ψυι 158.. ΒΙΦΗ οἿε: ϑαυμᾶσας 
ἔχω" ἀντὶ τοῦ ἐθαύμασα, 4ττι- 
κῶς. ὅ686 ν. 8117 (814). 

Υ͂. 1186, πρὸ τοὐμοῦ!) 1.6. πρὸ 
τοῦ ἐμοῦ ἔπους. 
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οὐ γὰρ λόγοισι τὸν βίον σπουδάζομεν 
λαμπρὸν πουεῖσϑαι μᾶλλον ἢ τοῖς δοωμένοις. 

ὧν γὰρ ὥμοσ᾽ οὐκ “ἐψευσάμην : 1140 δείκνυμι δ᾽᾽ ,. 1146 

οὐδέν σξ; πρέσβυ. τάςδε γὰρ πάρειμ᾽ ἄγων 
ζώσας, ἀκραιφνεῖς τῶν κατηπειλημένων. 
χώπως μὲν ἁγὼν ἡἠρέϑη, τί δεῖ μάτην 
κομπεῖν, ἅ γ᾽ εἴσει καὐτὸς ἐκ ταύταιν ξυνών; 

1140 λόγος δ᾽ ὃς ἐμπέπτωκεν ἀρτίως ἐμοὶ 
στείχοντι δεῦρο, συμβαλοὺ γνώμην᾽ 

1150 

ἐπεὶ 

σμικρὸς μὲν εἰπεῖν. ἄξιος δὲ ϑαυμάσαι. 
πρᾶγος δ᾽ ἀτίζειν οὐδὲν ἄνϑρωπον χρεών. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

τί δ᾽ ἔστι, τέκνον Αἰγέως; δίδασκέ με. 
1180 ὡς μὴ εἰδότ᾽ αὐτὸν μηδὲν ὦν σὺ πυνϑάνει. 

γ. 114Ὁ6,. Βταποῖς λόγον δ᾽, 

Υ..1140. δεέκνυμι δ᾽] 866 
ν. 146 (144. Ἐον ἐψευσάμην οὐ- 
δέν σε οἵ. Μεύεη. 8. 491. ἡ. 2. ὃ. 
ΒΒ οῖθῖρ πούϊοοϑ ὑμὰῦ ΤΠΘΒΘΊ5 
Ὑ1ΒΉ 65. οὗ πῖ5. οσῃ δοοογα {πδὺ {πΠ6 
βΒϑηοῦγ οὐ δὴ οδίμ, σιϑποιΐ 108 
ἔοττα, Ὀ6 αὐϊδομθᾶ ἴο 18 ῬΥΟΤ1568, 
γ. 601. (660). 
γ.1142. ἀκραιφνεῖς τῶν πκατ- 

ηπειλημένων)Ι ΒοΙδῖρ: 5876 
ἐγ ἀδηΡΟΥΒ ΠΟΥ ΨΥ ΘΥΘ 
Ὁπγοαφοηθα πψιίῃ. Ομ {ΠπΠ6 ρϑηϊ- 
{ἰὄὅἁᾧἑ Ὁ 8600. Μεούίῃ. 8. 844, Πού 
8. 108, ποῦ. 19. 

Υ. 1148. ἀγὼν ἡρέϑη) Β.Υ {{6 
βϑπηο ἰάϊοτη δ5 μεγάλα πρήγματα 
μεγάλοισι κινδύνοισι ἐθέλει κατ- 
αιρέεσϑαν, ἴο θἘ6 Ῥτοῦπρηῃύ ἴο 
ὃ ΔΡΡΥ γοβα], Ἠϑτοά. ΥΠ, 
80, 2. ἀγώνας τοὺς μεγέστους συγ- 
καταιρέει ΙΧ, 8ὅ. 10 1858. ΘΑ ΥΪΥ {π6 
Βδτὴ6 85 νικᾶν ἀγῶνα. ΜΑΎΥΎΤΗΙΛΕ. 
Οἱ, ῬΡΊα ὕδατι. Οἴπθοη. ὁ. 18: Κύ- 
μῶν δ᾽, ὥςπερ ἀϑλητὴς δεινός, 
ἡμέρᾳ μιᾷ δύο καϑηρηκὼς ἀγω- 
κυχοιύδα οὖς, 

Υ. 1144. ἅ γ᾽ εἴσει] βόρῃοο]θ5 
ΒΘΘΙῺΒ ῬΌΥΡΟΒΟΙΥ ἴο δυοϊάθβ {πὸ 
ΟΡΡοΥ ΠΥ ΤΟΥ Δ ΘΡΊὸ πδυγ δ ύϊοη, 
ΒΌΟΘΝ 8.5. προ ΠἰΤη56]1 ΠΟΥ {Π6 

ὃς οἷο. 

οὔ ὑγδρϑαϊδηϑ 806. ΡΙῸΌΠΘ ἴο 
ἀοβρίβθ. ΕῸΥ Οδάϊριβ π8δα γϑῦ ἀ6- 
τηϑηᾶἀοα δὴ φδοσοπηύ οὗ {πὸ οοηὔοϑῦ 
ἔγοτα πἷὶβθ ἀδαρηύουβ; ὉΠΟῪ ΤΘΥΟΥ 
δῖ ἴο ΤΏ ΘΒ ΘΒ, Ὑπὸ ἰθαύθδ 1Ὁ ἰὸ 
ἐμουὴ. Νὸ ἔσθ γϑέθγθμοθ 15 τηϑθ 
ἴο ὅπ πιδύδου. θεν. ΒῸΣ {86 δά- 
ἀϊθο οὗ {π6 ραυύϊοῖρ!ο ξυνών 566 
ΑΊ. 289. 

γ.114δ5ᾳ. λόγος δ᾽ ὃς --- γνώ- 
μην] Τῇ β56η88 ἰδ: 85 ἴο ὑπδΐ 
ΓΙ ΟΣ ὙὙΠΙΘΟΝ πὰβ 785} ΠΟῪ 
σοι πηϊοοῦθα ὅο π6 ΟἹ πὲ 
ΥΥῖν 8] [οὐ πὰ τηϑύθοΥ  Πϊ1Ὸ 
Μἃ5 ποῦ πον ἰοϊά ἴο 116 οὔ 
ΤΥ ΔΥΥν 1], ἐμ 1 Ἰκ γι ἢ γοατν- 
501 νῇῃδῦ 15 ΥγΟῸΌΣ ΟΡΙΊΠ;ΌΟΏ, 1. 
6. γμδῦ γοῖι ὑπῖηκ οὗ 10, ἩΞΕΜ. 
ΕῸΣ ὅπ ποπιϊηϑίϊνο λόγος 866 
ῬΡοτϑβ. Ἐπιν, Οὐ ν, 1048, 

γ.1147. σμικρὸς μὲν εἰπεῖν] 
ὅο Οϑᾶ. Η. 1210: ὁ μὲν τάχιστος 
τῶν λόγων εἰπεῖν τὸ καὶ μαϑεῖν. 
ΕἘῸΧ ὑμ6 ᾿ηβπηἰ να δούγο ϑαυμάσαι 
560. 0. 37. 

Υ. 1148. πρᾶγος δ᾽ ἀτέξειν 
οὐ. 5.6 0].: ἄγϑρωπον δέ, φη- 
σίν, ὄντα οὐδὲν πρᾶγμα καλί- 
ξεὶν δεῖ. 

1165. 

ἀμ. ΑΝ ως. 

ΝΕ ΟΝ δ δ .- ,ὐ......»...,ῳ..:- 
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ΘΉΣΕΥΣ. 

φασίν τιν᾽ ἡμῖν ἄνδρα. σοὶ μὲν ἔμπολιν 
οὐκ ὄντα, συγγενῆ δέ. προςπεσόντα πῶς 

»" » »" -» ἀν δι 
βωμῷ καϑήσϑαι τῷ Ποσειδῶνος, παρ ᾧ 
ϑύων ἔκυρον, ἡνίχ᾽ ὡρμώμην ἐγώ. 

ΟΥἸΔΨΈΟΥ"Σ, 

11δὕ ποδαπόν; τί προςρχρήξοντα τῷ ϑακήματι; 1100 

ΘΗΣΕΥΣ. 

οὐκ οἶδα πλὴν ἕν. σοῦ γάρ, ὡς λέγουσί μοι, 
βραχύν τιν᾽ αἰτεῖ μῦϑον οὐκ ὄγκου πλέων. 

ΟΣΔΙΠΟΎΣ. 

ποῖόν τιν᾽ ; οὐ γὰρ ἥδ᾽ ἔδρα σμικροῦ λόγου. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

σοί φασιν αὐτὸν ἐς λόγους ἐλϑεῖν μολόντ᾽ 
1100 αἰτεῖν, ἀπελϑεῖν τ᾽ ἀσφαλῶς τῆς δεῦρ᾽ ὁδοῦ. 

Υ. 1161 8644. 5. 610].: καϑ'' ὑπό- 
ϑεσιν ἴχετευει ὁ Πολυνείκης πρὸς 8. 
αὐτοὺς παραγενέσϑαι καὶ τὸν Οἷ- 
δίπουν κατά τι λόγιον ἐμπεσόν, 
ὅτι πρὸς οὗς ἂν γένοιτο ὁ Οἰδί- 
πους, κρατήσουσι τῆς βασιλείας" 
τοῦτο οὖν ἀγγέλλει ὁ Θησεύς. 
ΝΟ 1161 54. σοὶ μὲν ἔμπολιν 
οὐκ ὄντα] Νοὶ ἱπάφδοᾶ ἃ οἱ- 
τἰσθη οὗ γοῦγδ, Ὀαὺ δὴ Αὐρὶνθ 
ἔτομι Π15 ΤΥ 186 γδ ὑΠ6 ἀπο ΤΟΥ 
οὐ {πὸ Κὶπρ' οὗ Αὐροβ, Οἔ, ν, 1167 
(4162). ΒοτΗξ. πὼς 15 ἰπίογρτοίθα 
Ἐν Βοιβίρ: ἔχοι 501η6 Οϑ Ὁ 8586 
ΟΥ̓ οὗ δύ, σομιρδυίηρ' ΤΎΘΟΗ. 69: 
ῥὀέψασά πῶς. 

Ἀ Ή ὅθι προςπεσόντα) ΤΠἼΘ 
886 οὗ π6 νϑὺ 15 οχρ]δἰπθα ΑἹ. 
1164. 
Υ. 1164. 5'9Π01.: ἔκυρον᾽ ἀντὶ 

τοῦ ἐκύρουν, ταὐτὸν τῷ ἐτύγχανον. 
Οὐ, Μαύθμ, 8. 3241. 

1014. ἡνέχ᾽ ὡρμώμην ἐγώ] 
Ἡνίκα ἀο65 ποῦ τϑῖου. ἴο {π6 παρ 
ᾧ ϑύων ἔκυρον, θαῦ ἰο προρπε- 
σόντα καϑῆσϑαι. ἡνίχ᾽ ὡρμώμην 
ἐγὼ ἴπϑη τπθϑηβ ὙΠἰθὺ 1 νγᾶ8 
δ᾽ Βθη; ΕἼΤ ΜΒΊ,. 

Υ. 1167. οὐκ ὄγκου πλέων] 

1106 

Α Ρ]θοηδβη ἔον ΒΊΟΣ. 566 Μῦς. 
6086. 
Υ. 1168, οὐ γὰρ ἡ δ᾽ ἕδρα 

σμ. λόγου] Ἡδτνοδού. 1, 120: λό- 
γου οὐδενὸς γινόμεϑα πρὸς Περ- 
σέων. Τάοτα ΠΙ, 4: ἐόντα λόγου οὐ 
σμικροῦ. 866 4180 6. 189. Μύϑ6Ε. 
ΗΙ5 5ιδϊπηρ' οὖ π6 αἰύδι ᾿παϊοαΐθβ 
ἃ τηδύζου οὗ 0 ὉΡαΙΏΔΥΥ ᾿πὰρῸ Υ- 
ἰδῆοθ. Φάσοββ. δε ἔδρα 185. ὑπ6 
οσοαργίηρ οὗ ὑπ οῦ οἰύϑτ, ὉΠ 6 
Βιύθίηρ ἀονη. ΟἿ, Οβά. Εὰ. 13 
Α]. 822. 

Υ͂. 1169 84. Κ 6}}0].: τὸ ἑξῆς" 
φασὶν αὐτὸν μολόντ᾽ αἰτεῖν εἰς 
λόγους σοι ἐλϑ'εῖν. εἰς λόγους ἐλ- 
ϑεῖν τινι 18. ὃ ΘΟΤΩΙΏΟῚ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΗ, 
{πὸ διαλέγεσϑαί τινι. ῬΟΥ {π6 δᾶ- 
αἰδοι οὗ μολόντα 8686 Μοῦ. 8. 
δῦτ. τπὰῷᾶ 1., ἔου {π6. ὑθυιηϑύοη οὗ 
{Π6 γΘΥ88 Ἤδεπιδπη ἘΠΊ οα, ἀοοίγ. 
τηθίγ, Ὁ. 86. 

γ. 1100. ἀσφαλῶς τῆς δεῦρ᾽ 
ὁδοῦ] ΕῸν ΘΧΘΙΏΡ]6Β οἵ ἃ σΘηϊ γος 
ἀορθμαῖϊηρ οχὐ σφαάλλεσϑαιν 566 
Μοφύ ΠΗ. 8.888., γγοϑ56 οσρ  ϑηδύϊοῃ, 
ΒΟΥΤΘΥΟΥ, 1 ἄο ποὶ δορί. ὙΥΠδΐ 
15. πιθϑιπὺ ὉγΥ ἀσφαλῶς τῆς δεῦρ᾽. 
ὁδοῦ, 15. Θχρ! απο Ὀν ῬοΙγπΪοΘΒ: 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

τίς δῆτ᾽ ἂν εἴη τήνδ᾽ ὃ προςϑακῶν ἕδραν; 

ΘΗΣΕΥΣ. 

᾿ὅρα κατ᾽ "άργος εἴ τις ὕμιν ἐγγενὴς 
ἔσϑ᾽. ὅςτις ἄν σου τοῦτο προςχρήζοι τυχεῖν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΈΣ. 

ὦ φιλτατε, σχὲς οὗπερ εἶ. 

ΘΗΣΈΕΥΣ. 
τί δ᾽ ἔστι σοι; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

11θ6ὅ μή μου δεηϑῆς. 1170 

ΘΉΗΣΕΥΣ. 

πράγματος ποίου; λέγε. 

ΘΙΥΑΓΠΟΥΣ, 

ἔξοιδ᾽ ἀκούων τῶνδ᾽ ὃς ἐσϑ' ὁ προστάτης. 

ΘΗΣΒΕΥΣ. 

καὶ τίς ποτ᾽ ἐστίν, ὃν γ᾽ ἐγὼ ψέξαιμί τι; 

[Υ͂. 1162. ὑμῖν Τ.1π4.] 
Υ. 1107. Βτγάποκ ὃν ἂν ἐγώ. 

γ. 1288 (1288): διδοὺς ἐμοὶ λέξαι 
τ᾽ ἀκοῦσαί τ΄ ἀσφαλεῖ ξὺν ἐξόδω. 
ἘῸΣ {Π6 πογᾶβ ἡ δεῦρ᾽ ὁδὸς οἵ, 
γ. 068: τὸ δεῦρο πέλαγος. Χε- 
ΠΟΡΗ. Ογτ. Υ, 1, 22: τῆς πρὸς 
ἐμὲ ὁδοῦ. τοϊᾶ. 8. 28: τῆς δεῦρο 
στρατείας. 

Υ. 1101. τήνδ᾽ ὁπροςϑακῶν 
ἕδραν] Βοῖδὶρ ΘοΟΙρατο5 ΕΠ πν, 
Ηδοτγο. ἕαν. 1206. Ἡ Θττα.: ϑάσσον- 
τα δυστήνους ἕδρας. ἩοΥΔο 114. 
δδ: καϑῆσϑαι τήνδ᾽ ἕδραν καλὴν 
δοκεῖς; ΑΘ 56}. Ῥζοιῃ, 889: 39α- 
κοῦντι παγκχρατεῖς ἕδρας. ὅ΄ΟῬΆἘ. 
Οδᾶ. ΠΕ. 2: τένας ποϑ' ἕδρας τάςδε 
μον ϑοάξετε; ὙΏΘΥΘ 8368 ποίθ. 

Υ. 1164. σχὲς οὐπερ εἶ] ὸ 
Ὠοῦ ΡῬγΓοοθϑα ἔυσγίμου σιὺῃ 
ὙΟῸΥ ΒΡ6ΘοΙ, ἘΕῸΥ σχὲς ΕἸΤ185- 
ΦΥ͂ ΘοΙηρδτο8 Επιν. Ηθο, 902: σὺ 
δ᾽ εἴτι μέμφει τῆς ἐμῆς ἀπουσίας, 
σχές. Ἠΐρρ. 1864: σχές, ἀπειρηκὸς 

σῶμ᾽ ἀναπαύσω. Τρ. Α, 1467: 
σχὲς, μὴ μὲ προλέπης. 

γ. 1106. ἀκούων τῶνδ᾽] 
ΒΥΆΠΟΚ γοπάρθῦβ ἀκούων τῶνδε 
15 δια 115. ΒΚ ΟΊ 51ρ' πούϊο65 πεδύ 
τῶνδε τηθ8 5 ὅΠ6 ἔνγο ἀδιτρ ύουβ οὗ 
Οράϊρυβ, δπα Ὁπαὺ Οοαϊριβ γϑθυβ 
ἴο ὕπ6 πδυγαύγο οἵ ᾿ἰϑθηθ ἴῃ γι 
5117 8364ᾳ. Ο8116 4 ἴο τιϊπᾶ Ὀγ {Π6 
τηθηδίοι τηϑ 6 οὗ δ Αὐρίνθ, ἩΒΈΜ. 
ΕἘῸΥ ὃς υϑρᾷ 85 τὶς 566 Μεαύξῃ. 
8. 4856. Οη προστάτης δομδοῖου 
ΟὈΒούγοθ: Ομ αοΥ ὑπῖηκ ὦ 
υγυιἐΐθη ἔου προφςστάτης. ΤΜΐΒ 15 
ποῦ ΠΩΡΥΟΡΘΌΙΘ, 1 γγὙ ΥΘΙΠΘΙΠΌΘΥ 
προςτρόπαιος. Βαυΐ 1Ὁ 15. ποΥοῦ- 
{Π61655 απίγαθ: ἴῸΥ μ6 ποῖα 185 
ἀργιγοά ἔγοιη προστῆναι. ἘΠ] Θοίγ, 
1818: λιπαρεὶ προὔστην χερί. ΤᾺΘ 
Βϑὴ86 ψγογὰ 15 864 Ῥοίον ν. 1278. 

Υ. 1167. ὅν γ᾽ ἐγὼ ψέξαιμέ 
τι} ἘῸῚ Β᾽ 118} ΘΧΘΙΡ]6Β οὗ ἂν 



1170 τί δ᾽: 

ᾧρ........ 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΕΠῚ ΚΟΛΏΩΝΘΩι. 

53 2 “᾿ ῚῚ Ἁ -" [3] Ἁ ἷ 

οὐκ ἀκούειν ἔστι. καὶ μὴ δρᾶν, ἃ μὴ. 
χρήζξεις ; τί σοι τοῦτ᾽ ἐστὶ λυπηρὸν κλύειν; 

148 

“ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

Ρ- ἩἩΜβ τ δ χω ’ ν. 

παῖς οὑμὸς, ὥναξ, στυγνὸς. οὐ λόγων ἐγὼ 
ἄλγιστ᾽ ἂν ἀνδρῶν ἐξανασχοίμην κλύων. 

ΘΉΣΕΥΣ., 

117 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἔχϑιστον, ὦναξ, φϑέγμα τοῦϑ᾽ ἥκει πατρί" 
καὶ μή μ᾽ ἀνάγκῃ προςβάλῃς τάδ᾽ εἰκαϑεῖν. 

ΘΉΣΕΥΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ τὸ ϑάκημ᾽ ἐξαναγκάξει, σκόπει. 
111 μή σοι πρόνοι᾽ ἢ τοῦ ϑεοῦ φυλακτέα. 1180 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ.: 

πάτερ, πιϑοῦ μοι, κεὶ νέα παραινέσω. 
Ἁ ψὔ 9 ΕΣ ΄ - . ς “»" 

τὸν ἄνδρ᾽ ἔασον τόνδε τῇ 9᾽ αὑτοῦ φρενὶ 
, ὡ - αὐ άς ας τας ͵ ᾿ 

χάριν παρασχεῖν. τῷ ϑεῷ ὃϑ' α βουλεται ἘΡῚ} ἘΤ 
καὶ νῶν ὕπεικε τὸν κασίγνητον μολεῖν. 

1180 οὐ γάρ σε, ϑάρσει, πρὸς βίαν παρασπάδει 
[ς 

οἷαι 64 566. Μεούνῃ. 8. δ15. πού. 
8. ὅ28. ποὺ. ΟΕ, Ἠ οϑύ 8. 120. πού. 1, 

Υ. 1171, τί σοι τοῦτ᾽ --- κλύ- 
εἰν] 1. 6. ΤΕΥ 15 μ15 415- 
ΔΡΥΘΘΘΡΙ6 Το γοὰ ο ποδυϑ 
80. ΔΌοΟΥΘ Ὑ85. 689 54.: εἰ δ᾽ ἐμοῦ 
στείχειν μέτα τόδ᾽ ̓ἥδύ. 

Υ. 1118. μή μ᾽ ἀνάγκη προς- 
βάλης] ῬΙορογ: ἀο πού 6χ- 
ΡοΟΒΘ 6 ἢὉὉ0 π86 ὩφροσδΒδιῦν, 1. 
6. ἀἄο ποὺ ᾿τῶροϑθ ὍΡΟΙ τη6 {Ππ6 Π6- 
οοββιγ. ὙΠῸ ὅ΄6Π0].: εὐἰκάϑ' ει ν᾽ 
παραγώγως ἀντὶ τοῦ εἴκειν. εἶκα- 
δεῖν 15 Ἰοϊηϑα τι ὑπ6 δοοαβϑῦνο 
τάδε, ἃΒ δαυϊγδ]θηῦ ἰο πεέϑεσθϑαι. 
ΟΕ, ΑἹ. 1918. 

Ὑ.111ὅ. μή σοί -- φυλακτέα) 
ΤΠΟβΘαΒ Θάγ θο5. Ὠἰτὴ τοῦ ἴο 5Π6 
νϑηὺ οΟὗὁἨἉ Υουθθηοα ἴο μ6 ἀεϊύγ, 
ὈΥ͂ τοξαβίηρ ἴο ποδὺ ὑπ βυρρ!δηΐ 
ὙΠῸ Βεοα το ὅπ αἰΐαγν. ΗΈΕΜ. 

Υ. 1177 5ᾳ. τὸν ἄνδρ᾽ --- βού- 
λεται] Βοίβῖρ, ἢ Βούπαε, 
ΒΚ ὕΠπθ086 ψγουβ τϑῦου ἴο Τη6- 
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5618, Βαευῦ πον οοηδδίη πού ηρ' 
Βαϊοα ἴο Πἴτα, δῃᾶ ἅτ Δρρ 1816 
ΟὨΪΥ ἰο Ῥοϊγηῃΐοθθ. ΗἨδ θοῇ ἀοδβ 
Πα ΡῬ]ΙΘαβ65 πη, 1 μ6 οδύδιῃβ 
{π6 μϑουΐηρ οὗ 18 ἔβϑύμπου, ἃπα 18 
σΥδίθὮ] ἴὸ ὑμ6 Οοαβ ΤῸ ψμδῦ Ἦδ 
ἀοβίγθβ, 1 6 οδύδιηβ ὕπ6 ἔγαϊ οὗ 
Ὧ18 ΒαΡΡΙοδ οη8. Τὸ 15 παΐαγαὶ ὑπαὶ 
Απθροπθ 5που]ὰ ἀθάποθ ΠΟΥ ομῖϑῦ 
δυραμηθηῦ ἔγοτα ἐπ τη πα 108 δ πη 
βιδιδύϊοη οὐ ῬΟΙΥΗΪΟΘ5, ἨΒΗΜ, ὁ 

γ. 1119. καὶ νῷν ὕπεικπε ὁἰς.] 
ἘοΥμ6 ᾿ηβπ ἐγ 6 δὶ ̓  ἴ 9 ΘΟΠΊρΡΥΘ8 
Α1. 804: σπεύσαϑ᾽ οἵ μὲν Τεύκρον 
- μολεῖν. ὅθε. Με... 8: ὅ82, ἀ, 
δ. δ9ὅ. δὲ Ἠοῦς Ἵ- 
ΤἊΝ 1180 56. 5. ΘΠ ΟἹ. : τὸ ἑξῆς" 

οὐ γὰρ ἃ μή σοι συμφέροντα λέ- 
δέεται, προς βίαν σε παρασπάσει 
γνώμης, ϑάρσει. Ἡ ΘΥτα 8 Ὦ ἢ ΥΙΡΉΙΥ 
ΟΌΒΟΥΥ 65. ὑπδὲ λέξεται ἴβ Ράββῖνϑ, 
γΘΕΘυσηρ. ο ῬΟΥΒΟΙἾ 5 ποΐίβ ὉΠ' 
Ηδς: 297. Αἀᾷ ῬΗΟΡΚ ὁπ θα. 
906. 

10᾽ 
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γνώμης. ἃ μή σοι ξυμφέροντα λέξεται. 
λόγων δ᾽ ἀκοῦσαι τίς βλάβη; τά τοι κακῶς 
εὑρημέν᾽ ἔργα τῷ λόγῳ μηνύεται. 
φυσας αὐτόν᾽ ὥςτε μηδὲ δρῶντά σε 

"Ὁ΄᾿ ’ὔ 5. 

1185 τὰ τῶν κακίστων δυςσεβέστατ᾽, ὦ πάτερ, 1190 
-»οὦ 3 -ν -“᾿ 

ϑέμις σέ γ᾽ εἶναι κεῖνον ἀντιδρᾶν κακῶς. 
3 5.»ϑ. ἡ Α ». ἢ Ν 
ἀλλ᾽ ἔα νιν. εἰσὶ χἀτέροις γοναὶ κακαὶ 

Ἁ 3 ΄ 3 Ἁ Ρ 

καὶ ϑυμὸς ὀξύς. ἀλλὰ νουϑετούμενοι 

φίλων ἐπῳδαῖς ἐξεπάδονται φύσιν. 
1190 σὺ δ᾽ εἰς ἐκεῖνα, μὴ τὰ νῦν. ἀποσκόπει, 1196 

πατρῷα καὶ μητρῷα πήμαϑ'᾽ ἅἄπαϑες" 
Ἃ Ἰς: 5... κἂν κεῖνα λεύσσῃς οἷδ 

’ »"» 

ἐγώ, γνώσει κακοῦ 
ϑυμοῦ τελευτὴν ὡς κακὴ προςγίγνεται. 
ἔχεις γὰρ οὐχὶ βαιὰ τἀνθυμήματα, 

1195 τῶν σῶν ἀδέρκτων ὀμμάτων τητώμενος. 1200 

ἀλλ᾽ ἡμὶν εἶκε. λιπαρεῖν γὰρ οὐ καλὸν 

ν..1182. κακῶς β ἔτοιη Η ΘΥ ἃ ἢ ἢἾ᾽ 5 οοη]. ΜΒ. καλώς. 
Υ. 1188. ηὐρημέν᾽ Ὁϊπᾶ. 
Υ͂. 1184. 1 πᾶγο υυϊδίθῃ μηδὲ πὶ Βταποκ, ΜΒΆ. μήτε. ἨοΥ-᾿ 

τὴ Ὧπ μή γξ. 
Υ. 118ὅ. τὰ τῶν κακέστων δυςσεβέστατ᾽, ὦ πάτερ 15. 1Π6 

601]. οὗ Τῶνγο8. ΜΒ5., τὰ τῶν κακίστων δυςσεβεστάτων, πάτερ. 
Υ. 1181. ἀλλ᾽ ἔα νιν 15 ΤῊ οὐγὰ δυιθπάδίίου, ΜΒ. ἀλλ᾽ αὐτόν. 

γῆς πιϊρμὺ τϑϑδᾶ ἀλλ᾽ ἔασον. Απᾷ 50 Ὠϊπά. Οἵ, Αὐἱβίορῃ, ἤδη. 1967. 
δα {86 γϑΐ. Ἰϑοὺ. 

Υ. 1190. 1 πᾶν ποὺ δἹζουθᾶ ὅπ6 ρϑββδρθ [ο σὺ δ᾽ εἰς ἐκεῖνά μοι 
τὰ νῦν ἀποσπόπει, 85. 1 ἔογτηουν αἰᾷ, τΠΠπ Η  υτππ, μα μᾶγο 
διαθηαθα {π6 ραπούαδίϊοη,, φοοογάϊηρ' ἴο 7. Δ, 4. ΑΒ 65 ὍΟ]], Υ. 78. 

Υ. 1186. ϑέμις σέ γ᾽ εἶναι 
εἰς.} ϑέμις 15 ἡμδαγόωηοα ἴῃ. 1ῃ6 
ἔοτταθα, ϑέμις ἐστὶ 85 νγὰ8 Πγϑίὺ 
ποὐϊορα ᾿γῚ Βαύϊίηα ϑηπ αν, αν. Τὶ. 
Ι, ν. 282.,, ξοϊ)ονοᾶ ὃγ Μεαύθῃ. 
8. 92. 8., ἩοΥτ ἃ ἢ, 8δηα δἰτηοδὺ 
811 [π6 Ἰαῦθυ οοιηχηθη αῦουϑ ΟῊ {88 
ΡΙΩΥ. Το {π6 δχϑιῶρ]θ5 αποίρα ὈγῪ 
αὐἰτηθηη ἘΠ ΒΙΘΥ δὰ5 δαδοά 

ΑΘΒ868, ΚθρΡ!Ι. 840: πότερα κατ᾽ 
ἔχϑραν, ἢ τὸ μὴ ϑέμις λέγεις : 

Υ. 1189. ὅ'σΒο!.: ἐξεπάδου - 
ται" καταπραῦνονται. ΕῸΣ {π6 
ἀοραδεαίϊνο φύσιν 585 ΜαεύΒ- 
8, 490. 

Υ. 1193. τελευτὴν ὡς κακὴ 
προςγ.}] ὅθ Μδύ. 8. 290. 

Υ. 1194, ἔχεις -- τἀνϑυμή- 
ματα] 1. 6. ἔον 6 δυσαϊα θη 8 
ὙΠΟ γοὰ πᾶνα οἱ 8185 τὸ ὃ ὑ- 
ΘΥ ΔΙ 0 ὑΥ1]ληρ Οη65. 50 
ἐνθύμημα ν. 392 (288). 

Υ. 1196. τῶν σῶν ἀδέρκτων 
οὐ6.}] Τὴ ποιὰ ἀδέρχτων 15 δα ἀοᾶ 
ὉΥ Ρσοϊδρϑίβ, ἔου ΒΘ ΒΘΘΥ͂. 1088. 

Υ. 1196 54ᾳ. λιπαρεῖν γὰρ οὐ 
καλὸν οὗβ.] 516 βίην σθΈθυβ ἴὸ 
ΤΆΘΒΘΙ5 1π [Π686 Θοποϊπιάίηρ' οχ8, 
Ὀοϑθθομβίηρ ὑμαὺ, ἔον ὁπ Κἰημθ 88 
ἄομρ ἴο Οφαϊραβ ἴῃ τροθίνιηρ'᾽ Ὠΐτη 
δῦ Αἴμθηβ, δῃᾶὰ ἀα]ϊγουίηρ ὯΪϊ85 
ἀδαρηύουβ ἔγοιι ἴπ6 Αὐποηΐδηβ, 185 
᾿ηὐου ΒΒ ΤῸΥ ῬΟΪγηΐοΘβ ἸΘῪ 
ποῦ ΡῈ γϑῖῃ. Ἡξβν. 

ον δι, 
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Ρ ι 

δίκαια προςχρήξζουσιν, οὐδ᾽ αὐτὸν μὲν εὖ 
πάσχειν. παϑόντα δ᾽ οὐκ ἐπίστασϑαι τίνειν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
’ 4 ς . -“» , 

τέχνον, βαρεῖαν ἡδονὴν νικᾶτὲ μὲ 
ἔστω δ᾽ οὖν ὅπως ὑμῖν φίλον. 

΄ "4 , ἃ, ἔξ. ») Ἷ 
μόνον. ξέν᾽. εἴπερ κεῖνος ὠδ᾽ ἐλεύσεται, 

120 

μηδεὶς κρατείτω τῆς ἐμῆς ψυχῆς ποτε. 

ΘΗΣΒΥΣ. 

ἅπαξ τὰ τοιαῦτ᾽. οὐχὶ δὶς χρήξω κλύειν, 
ὦ πρέσβυ. κομπεῖν δ᾽ οὐχὶ βούλομαι. σὺ δ᾽ 

1206 σῶς ἴσϑ᾽, ἐάν περ κἀμέ τις σώξῃ ϑεῶν. 

Ἂ 
ων 

1210 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφή.) 
[ν} -“ ; ’ 

Οςτις του πλέονος μέρους 

Υ. 1904. σὺ δ᾽ ὦν 15 Π΄πᾶοτ  ᾽ 5. ὁοη]. 

Υ͂. 1198. 5. 680].: τένειν" ἀντὶ 
τοῦ ἀμείβεσϑαι. ὅ66 ν. 280 (226). 

Υ͂. 1199 56ᾳ. βαρεῖαν -- λέ- 
γοντες] Ἐὸν ἡδονήν νικᾶτε 566 
Ἠοϊπάοτέ ΡΙοί. αοΥρ. 24. Ῥδ8- 
ΒΟΤ ν. νικάω. ΘΠ οΘἄθΥ1]6 1 7οἴ 5 
ἡδονὴν λέγοντες. ΝΈνΕ. 

Υ. 1202. μηδεὶς -- ποτέ] 
ΒγαμΟΚ: τοὶ ὩῸΟ ΟἹΘΈὮΔΥΘΊΙΏΥ 
118 6 1 15 ΡΟ 61. ΜΟΥ ΘΟΥΥ Οὔ 
για ΙΑ ΒΠ οϊαθ: Ιοῦ Π0 
ΟἿΘ ΟΟΙΏΡΘΙ τὸὼὸ ρϑθϑίηϑῦ ΤΥ 
111. Β οἰϑῖρ ὑβῖηῖκ ἐμεῦ Οοα1- 
ῬᾺΒ ΡΥΔΥΒ ὑπδῦ ἢῸ ΟΤΠ6 Τ8Ὺ δὐϊοιηρύ 
ἴο τα]6 Πὶ5 ἀθίουυϊηϑύϊοιι, θθοδτιδ6 
ἢ6 Π88 πούῃίηρ' ἴο ἔβθδυ ἔτοιη ἐπ 6 
τηϑὰ ὙΠῸ Ππδβ ϑθδίθα Πἰτηβ891 δ 
1Ππ6 αἰύαν. ΗΒ ξανμον ΟΡ βθυν δίϊοῃ, 
1μῶῦ {86 ρμορῦ βμουᾶ οὐμθυνίδθ 
Ὥδγο συϊίθῃ κρατῇ, ποὺ κρατείτω, 
15 τιηϊτηρου θην, ΗΓ ὉΠ1ηΚ5 ὑῃπϑὺ [86 
οοιηχηθηὐαίοιβ αν θθοη Ἰοα ἴπΐο 
ΘΥΥΟΧ ὈΥ {π6 δῦ νγοχσάβ οὗ ΤΙ ΘΒ 5 
γ. 1209 5ᾳ. (1204 54ᾳ.), τ ΒΘ {Π6 0 
μανθ απἰΐοα ἴοο ΟἸΟΒΟΙῪ ἴο {16 
ΒΡΘΘΟΙ οἵ Οφαϊρυ8. ΤῊΐϊθ. ΒΘ Θ τη 5 
αὐυϊΐθ Ῥοβιάθ {π6 δυριπαθηῦ, [ῸΥ 
1 που]ὰ 6 δρβυτὰ ἔογῦ Τ᾽ Θβϑαβ, 
πο Οοᾶϊρυβ ἔογραᾶθ 8}Υ γθ8- 
ὐϑῖηῦ Βοίηρ' τη ροβθα οἢ 15 ΔΏΡ̓ΘΥ, 

ΜΒΗ. σὺ δέ. 

ἴο ΘΏΒΟΥ ὑπαῦ μ6 5ῃοι]α Ρ6 586, 
Βίῃοβ 6 γγχάῆβ 80 Βἰ860]ὅ, 885 1ἴ 
Οραϊρυθβ δα Ὀδθθῃ δϑ8κίηρ 8.8515- 
ἴϑηῃοθ. ὙὙιῦαΒ ΘΟΥΓΘΟΙΥ το ο 
[6 Ρᾶβϑᾶρθ. Οϑᾶϊριβ ἔδαγρα {πεῖ 
ῬοΙγηΐϊοοβ 8180 ποῦ ἄγαν Βΐτη 
ἔγοσα ὑμὶ8 ρίδοθ, 8485 18 ρ]δῖῃ ἔχοτα 
[86 νψογαβ οἵ ΤΏ 6568 γ8. 117 54. 
(1170 54ᾳ.). Απέροπον. 1188 (1180.), 
ΔΘ ΡΟΙγ 665 Ὠπη5617ν,1342 (1337). 
ἨΈΒΜ. 

Υ. 1203.(. ἅπαξ -- κλύειν) 
ΤΠ656 ψοσβ γϑῖου ἴο ψμϑὺ Θοαϊ- 
Ραὺ μδᾶ 5814 οἱ μ15 ἢγβύ 1 ΘΥΥΙΘῪ 
τ} ΤΉΘΒθυβ, Υἱζ. 815 δηΐγθαῦν ἴο 
ΡῸ γτϑϑοϊγνοᾷ αὖ Αίμθηβ, ἃπᾶ ργϑ- 
Βουυϑᾶ ἴῃ βίου ἔτομιλ 056 ὙΠῸ 
ταϊρηύ δὐσῖγο ἰο Ὀυΐηρ τ Ῥ8Ὸ0Κ 
ἴο δ΄ῖ5 ΟὟ οουπίγυ. ἨΈΕΜ. ΕῸΣ 
186 βοῃθμαθηΐ οἵ, ῬΒιοοῦ, 122: 
σάφ᾽ ἴσϑ', ἐπείπερ εἰςάπαξ συν- 
ἤνεσα. 

γ.1200---1248. ΤΠ6 ΟἸοΥαΒ, οου- 
τορι] δύϊηρ' ὕΠπ τα Β6 υ 685 οὐ Οραῖραβ, 
Μ8ο0, οἴου Βανίηρ' ΟὨ]Υ 1δὐθ ]Υ τὸ- 
οογουθα δῖβ. ἀδαρμίθυβ, σγπὸ δᾶ 
Ῥθϑῃ ἤογῃ ἔγοτη μῖτα ΕΥ̓͂ ὕτϑοι, 18 
δθϑΐη ουονθα ὈΥ Π6 ΦΥ͂ 81 οὗ 
8 805} ϑρεΐηδὺ Ὑποῖα μ6 ὈοτΘ ἴπ6 
χηοϑὺ υἱοϊθηΐ πείτοᾶ, ργοοθϑάβ ἴοὸ 

10" 
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χρήξει τοῦ μετρίου παρεὶς , 
ξώειν. σκαιοσύναν φυλάσ- 
σων ἐν ἐμοὶ κατάδηλος ἔσται. 

1210 ἐπεὶ πολλὰ μὲν αἵ μακραὶ ἔα ΡΝ 
ἁμέραι κατέϑεντο δὴ 
λύπας ἐγγυτέρω, τὰ τέρ-- 

᾽ δ᾿ Ὗ ἢ, ᾧ Ο 
ποντὰ δ᾽ οὐκ ἂν ἴδοις ὁπου, 
’ . ’ φ 
οταν τις ἕς πλέον πέσῃ 

121ὅ τοῦ ϑέλοντος. οὐδ᾽ ἔπι κόρος, 

γ. 1208. φυλάσσων --Ξ ἐν Ὁ 1πᾶ. 
Υ. 1216. Ἡ θυ ἃ πῇ γγῖῦα5. ἔγοῖ. οΟὨΪ.: 

ν ΘΟ βθυνίηρ' ἐπαῦ ὑΠ6 οοηδύγαιοίϊοη 18: ὁ δ᾽ κουρος ἰσοτ. Ἄϊδος, ὃ ὅτε οἷο. 

1220 

τοῦ ϑέλοντος" ὁ δ᾽ ἐπί: 

ἐπίκουρος ϑάνατος ἐς τελευτὴν ἰσοτέλεστός ἐστιν Ἄτδος, {ΠηΠ6 β6η86: 

Ἰαπχθηῦ {π6 ἰγοι]65 οὗ πατήϑῃ 116 
1 βσΘ ΠΟΙ], δηα ΡΔΥΡΘΌ]ΥΪν {Π056 
οὗ οἰά ᾶρθ. ΜῪ οβϑευγδίΐοῃ Οϑά. 
ΒΕ. 886---881. 15 ΘαΌΔΙΠΥ ΔΡΡΙΙΟΘΌ]6 
ἴο {π18 ΟΠοΟΥΊΒ. 

ει“ 1200 58ᾳ. ὅςτις τοῦ πλέο- 
νος μέρους χρήζξει) ὙΥΠῈ {π6868 
γγΟΥΒ νγγ τὺ πηδογϑίϑηδ ζώειν, 
ΒΟ πὰ8 δἰγοδαν ργϑοθαθᾶ, 866 
Μ 0, 8. 5688. 8. 

Ὑ. 1207. τοῦ μετρίου πεσε ὑ0] 
ΤῊΘ ρϑηϊίνο ἀθρθπάμ ἀροὴ παρεὶς 
(568 ν. 482.) ΟΥ̓Δ ἰηδηϊῖνο χρή- 
ξειν, ἴο Ὅ6 ϑπρρ!]16α. Οἐ, ΡΙὰΐο ἀθ 
Ιερρ. 11 Ρ».. 691: ἐάν τις μείζονα 
διδῷ τοὶς ἐλάττοσι δύναμιν, παρ- 
εὶς το μέτριον. 

Υ͂. 1908 54. σκαιοσύναν φυ- 
λάσσων] ὃο ϑυμόν, γλῶσσαν, 
νοῦν τρέφειν. Α)]. 1194, Απτ, 1089. 
ΜυδβΒᾶπ. Εον ἐν. ἐμοὶ 8686. Μδΐςβ. 
8. δ17. 8ὃο Τύϑοι. ὅ80. 

Υ. 1210 544ᾳ. ἐπεὶ πολλὰ μὲν 
- ἐγγυτέρω] Βταποκ: ἴπ 66 
κα μέ οι Ιοηρ ἀδγν5οὔξθη ὈΥΐῃ ρ' 
ΒΟΌΥΤΟΜΕᾺΙ] ΟΥ̓ Θ 5 ΠΘΘΥΘΥ. Πολ- 
λὰ ΔρῬοδὺβ ἴο πιὸ ἴο βρη νυ ποῦ 
οἴθθιῃ, θυ δὴν, ποι. Κατέ- 
ϑεντο᾿ ἀο68 ποὶ ἱπϑϑη Π6Υ ὈΥΪηΡ 
θῶ), Ραὺ γύρου ὑπ Ὺ ραΐ Ὀγ 
ΘΥἼΔῪ πρ. ὅ8ε πὸ Ἰθχϊοοῦβ. “ύυ- 
πας 15 1Ὅ88 δθηϊνο; δηά 1π6 ροοῦ 
85, Ῥὰν λύπας ἐγγυτέρω ἴον λύπας 
μετέχοντα. ΤῊΘ βθηίθπόθ πολλὰ 
τῷ γήρᾳ “καλά 15 5ἴπτηρ16, δηᾷ ρτθ- 
ΒΘηὐβ η0 ΟΙ ΓΒ ΘαΠἾο 6 ΟΥ̓ δοπδίσιιο- 

ὑ101, ΔΙ ΒουρΡῊ {Π6 ΤΠ ΠΟΥ οὗ βρθδ- 
1ηρ' 18 ΚΆΠΟΥ πη βπ8}. ἜΜΒι,. Αἴ 
μακραὶ ἁμέραι. Ιομρ8 δούδϑ, 185 
ξουτηθα ἔγομι αἷ πολλαὶ ἁμέραι δηᾶ΄ 
ὁ μαχρὸς βίος, ἃ8 ἸοπΡῚ δ πηΐ, 
ψ ιν. Αρυ, ΣΧ, ὅ49, ὍοεΕῦ. πὸ 
ἐγου]ο8 οὔ ἴ6 πη [5. ἀἠδούδης 
βίδρθϑ δἃΥ6. δῃηθὺπιθγδίθα ἴῃ (ΡΙ δον) 
Αχιοομαβ Ρ᾿. 866 844." ἘῸΣ [86 ἔογτῃ 
οὗ ΒΡΘθ ἢ Πθγθ υδ64, οἴ. Ὁ Θ1ὴ οβύ: 
ΡΙῸ οὐ. Ρ. 806, 21: οὗτοι παρε- 
σπευόκεισαν τοὺς περιχώρους πᾶν- 
τας ἔχϑρας ἢ φιλέας ἐγγυτέρω; 
Οὐ. ΜΙά. ρ. ὅδ, 10. 

Υ. 1212 54. τὰ τέφηπ ϑέα -- 
ὅπου] Τηΐβ ῬΓΟΡΘΥΙΥ τῆθϑηδ: Βαῦ 
Υγοι ὙΥ011] ΒΟΘΥΘΟΙΥ 8568 ὙΠ6Υ6 
ὉΠ ΘΥΘ 818 70γ8; 1.6. γοῦυ Μ11} 
ΒΟΔΥΘΘΙΥ 566 10Υ. ΕῸΥ 1π6 '86 
οὗ ὅπου οἵ. ΑἹ. 88. 108. 890. Οεά. 
Ε, 926. Αἱ, 818, 

Υ. 1214 5α. ὅταν τις --- τοῦ 

ϑέλοντος)  ΠΘΝ ΔΗΥ͂ ὁ58 
4115 ἰηύο ἃ ρυδδύθυ ἀθβῖγθ, 
ῖ, 6, ΒΘ ΘΗΥ͂ 9Π6 ὈΌΤΩΒ 1 ἀ6- 
β'γ8 Οὗ ἃ ἸΟΠΡΟΥ Πἴ; ἐς πλέον τοῦ 
ἁδέλοντος 15 Ραΐ ἔον ἐς πλέον τοῦ 
ϑελήματος. ΕδΥ [86 σοηϊθῖνθ, 568 
Μαύίμ, 8. 442, 8., ἔογ {π6 ρᾶγι- 
ΟἿΡ18 τιβρὰ ἔοσ ἃ βαδδέαπεῖνο Βοὶ- 
Βῖρ Οοη]. ἴῃ Αὐὶβϑῦ. Ρ. 148, πᾶ 
Μαύτη. 8. ὅτ0. ἘΠῚ Β1ΘΥ {πη κ8᾽ 
ὑπεῦ {π686 ψοχβ Ἰηθϑηὴ: ὙΉΘΠΗ, 
ΒΩ ΟἿΘ 85 δ μ 66 Ὁ} 6 σα 
ἃ 88 ἢ 6 Ὧ651168. ὦ 

Υ, 1910---19219, οὐδ᾽ ἔπι κό- 

“λιν μν αιν νχ Ὁ... ΝΑ 

ΨΨΨΡΎ ΎΝΕ  ΎΝΝΝ 

Ὁ Ὴ Υ᾽ 



ΟΣ, μλωμ κῈ 

φω πμαα ΡΟΣ ον σονοδι 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΘι. 

ἰσοτέλεστος 
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ἄϊδος ὅ ὅτε Μοῖρ᾽ ἀνυμέναιος, 
ἄλυρος, ἄχορος ἀναπέφηνε, 

ϑάνατος ἐς τελευτάν. 

(ἀντιστροφή.) 

1220 μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα νι- 
κᾷ λόγον τὸ δ᾽, ἐπεὶ φανῇ; 

122 

βῆναι κεῖϑεν, ὅϑεν περ ΠΕ 
χϑι. πολὺ δεύτερον ὡς τάχιστα. 

ΠΟ νἱάθδβ ααἀ8 ΟὈ]φοούοηΐ, 4 ἄππι ΑἼ15 1Π ηἰτηΐϑτη Υἱνδηάὶ 
ουρίαϊθαύοια ᾿ἱποϊατῦ; 564 ορίΐονδ ρΡοβύγθιηο ΠΟΥ 8 δΘαὰ 6 
πύον ατη φἀάδποῖλί, 4 ατπιῖι Ρ δ Υ ὁ ἃ 9 [ἢ 6. γα θη 618, ΒΙΠΘΊγτδ, 
Βίη 6 ΟΠΟΥΘΙΒ ΦΡΡϑυθῦ. 

Υ, -1225. 

ρος οἷ6.} Οοπβέττιο ἔππ8: οὐδ᾽ ἔπι 
(ἔοτ ἔπεστι) κόρος, ὅτε Ἴφτδος μοῖ- 
ρα ἰσοτέλεστος, ἀνυμέναιος, ἁλυ- 
ρος; ἄχορος, (δηλονότι) “ϑάνατος; 
ἀναπέφηνεν ἐς τελευτάν. Οὐδ᾽ 
ἔπι κόρος, ποῦ 15 ὑπ το Βα ὶ ΘΌν, 
νἱΖ. οὔ Ττέρϑ δπᾶ τὐρ Ῥοποεϊίβ. 
᾿σοτέλεστος Ἄϊδος μοῖρα τηθϑπ8, Ρ. 
ἀθοῦῃ ὀοιηηοπ ἴο 81], οΟΥὧο 
{π6 βδπιθ οἴου. Ἄιδος μοῖρα, 8 
ϑανάτου μοῖρα ΑΘ 56, Ῥουβ.920,, 
μοῖρα ϑανάτου Ἑατὶρ. Μαά. ΟΒ7. 
Θάνατος 15. ἂἃπ ἰηἰουιρυούδύϊου. οἵ 
{π6 Τογϑροίΐηρ' σσοτᾶβ. Εσ,μ81,. 1 μά 
80 Θχρδίηθά Ὀθέογθ ΕἸΠΊΒΙΘΥ ἴῃ 
Αάνοϑυβ. ἴῃ ὅορῃ. ῬΆΠ. ρ. Τῇ βαᾳ. 

Υ- 1220 544. μή φῦναι -- ὡς 
τάχιστα] ΜΥΙ {π8 58.116 βϑηθ- 
τῆθηῦ ΤΠ ΘΟρ 5 426: πάντων μὲν 
μὴ φῦναι ἐπιχϑονίοισιν ἄριστον, 
μηδ᾽ ἐφριδεῖν αὐγὰς ὀξέος ἠελίου" 
φύντα δ᾽ ὅπως ὥκιστα πύλας ᾿4ἴ- 
δαο περῆσαι. καὶ κεῖσϑαι πολλὴν 
γῆν ἐπαμησάμξενον. ΕὙΟΠΙ {Ππ|5 το- 
ἀΐοη ΦΥΟ586. Ὅπ6 οσπδβίοιῃ οὗ Θ᾽] θρταύ- 
ἴηρ ἔπ8 ἔμ 6 γ815 οὗ τη ϑῃ Ὑγὶ τ Π118- 
ΤΊΌΥ, ΒΊΟΝ ΡΥ ΘΥ 1164 ποῦ ΟὨ]ΥῪ διηοηρ' 
θουθαγίδηβ; Βαῦ ΠΠΚουγῖβ6 διμοηρ πϑ- 
ἀἴοηβ. οὗ τῶοτο οὐ] να θα ΤΏ ΠΘΥΒ. 
ὅθ γα]ϑυύ, Μᾶχ. Π,θ, 12. Με18 
ΗΙ,2, ΒοΙΊηὶ ῬοΙγΕἰβίοΥ οδρΡ. 10. 
Βύπτ. ἀποῖθης ξ8 016 ΘΒΌΣΙΡ 65. [Π15 
βϑῃϑίτηθη ο Κ΄] 6 ητι5, τγΠο, οἡ Βοΐηρ 

Α ἴον ΜΒΒ, οὐδ᾽ ἔπι κοῦρος. 
μδ8 δἀορίοα ΗἩΘΥΤΗ ἃ ἢ π᾿ 5. γϑϑαϊηρ, 

ὅϑεν περ ἥκει τ-Ξ πολὺ Ὀἱπᾶ. 

Θιπδοῦῖ 

Βοίζρα ὈῪ ΡΤ αν ὑμ185. Ῥτδ- 
οορὺ 83 ὃ ὙΔΠΒΟΠῚ ΤΟΥ͂ ΠῚ8 ΓΘ] δά 56: 
ΟΠ 8801 ΠοιλΐΩΐ ΟΡ ὃΡ-᾿ 
ΟἸΤ α 6586: ῬΙΟχίμ πιὰ δὰτ- 
ἴθπ ααδτὴ ρεΐτηθτα τηοτὲ; Οἷ- 
ΟΘΙῸ βου], 1, 48., ψῃοτθ ὅ66 Ψ. 
δεν ῖβ. Βκ. 566 ΡΙαδίο ΤΒοδοί, 

17160.. 
Υς ΡΡῚ, ΡΝ ἩΤ μι ἢ πεν δι 

Ρδγίϊο]6 ἐπεὶ Ἰοϊποά υυῖτπ ἐπ θοὴν 
7απούνὸ 5866 Ἡ θύω. ίρ: Ρ. 929. 
δά ΜούτΒ, 8.621. ποῦ. 1: Κ΄ 6}. 0}:: 
τούτου τὸ ἑξῆς" ἐπεὶ δὲ φανῇ, τὸ 
βῆναι ἐκεῖθεν, ὄϑενπερ ἥκει, ὡς 
τάχιστα παραπολὺ τῶν ̓ ἀλλῶν δεύ- 
τερόν ἐστιν ἐχεένου, τοῦ μὴ φῦναι 
καϑόλου. 

Ὑ.1222. ἤναι κεῖϑεν, ὅϑεν: 
περ ἥκει Α οοιμηοῃ -οὐὐγϑοίῦοη 
ἔοΥ κεῖσε, ὅϑεν περ, ΜΟΙ ΒΗ 81- 
ΓΕΤῚ ξοτροίβ. ἽἜΟΥ ΘΧΘΙΏΡΙΘΑῖ 8566 
ποΐθ οὴὐ ΨΊΡΘΥ Ρ. 941. ἩΒΕΜΑΝΝ. 
Μεύίῃ. 8. 474... ἀπ Β αὖ ὕτῃ ἃ πῇ 
ῬΙα. Οὐδ οδρ. 4.. Ρ. 46. ι 

Υ. 1228. πολὺ δεύτερον ὡξ 
τάχιστα) ΑἸἩ ἰηνουρα ἔουήι: δὲ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ἔργ ὧξ τάχιστα. “πολιὰ 
δεύτερον. Οὐνν. 816: ἀλλ᾽ ἄξω βίᾳ: 
κεΐ μοῦνός εἰμι, τόνδε, καὶ χρόνῳ 
βραδύς. 1427 54.: τίς- δὲ τολμήσει 
κλύων τὰ τοῦδ᾽ ἔπεσϑαι τἀνδρὸς 
οἷ᾽ ἐθέσπισεν. 1δ0ῦ: καί σοι ϑεῶν, 
τύχην τὶς ἐσθλὴν ϑῆκε. 1628: ὡς 



ὑφ. Κνν} 

1560 

ὡς εὖτ᾽ ἂν τὸ νέον παρῇ 
1225 κούφας ἀφροσύνας φέρον, 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

1280 

τίς πλάγχϑη πολύμοχϑος ἔ- 
[2 

ξω; τίς οὐ καμάτων ἔνι; 
φόνοι, στάσεις, ἔρις. μάχαι, 
καὶ φϑόνος᾽ τό τε κατάμεμπτον 

1230 ἐπιλέλογχε 1288 

πύματον, ἀκρατές, ἀπροςύμιλον 
γῆρας, ἄφιλον, ἵνα πρόπαντα 
κακὰ κακῶν ξυνοικεῖ. 

Υ. 1299---1230. ἘΌΥτα ὁπ6 Πἴπὸ ἱπ Πἰπᾶ. 

σοι πρὸ, πολλῶν ἀσπίδων ἀλκὴν 
ὅδε δορός τ᾽ ἐπακτοῦ γειτόνων ἀεὶ 
τιϑῇ. 1624 54ᾳ. ὥςτε πάντας ὀρϑίας 
στῆσαι φύβῳ δείσαντας ἐξαίφνης 
τρίχας. Οἷ. ΑἹ. ὅ8. θ8ὅ. Οεᾶ, ἘΒ. 
ὅ2 8ᾳ. Δπῦ. 1278, ΤΎΔΟΙ. 804, 810 
56. 7144 5ᾳ. ῬΒΙΟοΟοΙ. 268 54. 
. 1224. 5. ΒΒ ο].: ὡς εὖτ᾽ ἂν 

τὸ νέον παρῇ" ὡς ἡνίκ᾽ αν ἡ 
νεότης παρῇ, ταύτας γάρ φησι κού- 
φας ἀφροσύνας, οὐδὲν ἐπιλογίξεται 
τῶν δεόντων᾽ ἰδίως δὲ αὐτὸ ἐξή- 
ψεγκεν, ὡς εἰ ἔλεγεν" τῷ γὰρ νέῳ 
ἀφροσύνη πάρεστιν. ἘῸΣ εὖτε 8668 
ν. 84. 

Ὑ.1226. 5 680].: τίς πλάγχϑη" 
τοῦτο ἰδίως ᾿ἐξήνεγκεν᾽ βούλεται 
δέ τι τὸ τοιοῦτο σημαίνειν" τίς ἂν 
πλαγχϑείη τῶν πολλῶν μόχϑων; 
[εἰς τὸ αὐτό.] τις ἔξω τοῦ πολύ- 
μοχϑος εἶναι ἐπλανήϑη. ΤῈ ροοῦ 
Ιηθδη85: ὍἯὙΠο Οὗ τηοτύϑ 18 ΒΟΥ Π 
ΪΏ ΒΟΥΙΥΓΟῪ 5 σ ιύμοαῦ {6 
Ρ8]16 οὗ βουύγονὴὺ ὅὃο Πορθᾶου- 
161, οοΙραυῖηρ ΡΙηα, ῬυίΗ. ΙΥ, 
ὅ10. Ἠδγπ.: φαντὶ δ᾽ ἔμμεν τοῦτ᾽ 
ἀνιαρότατον, καλὰ γιγνώσκοντ᾽ 
ἀνάγκᾳ ἐκτὸς ἔχειν πόδα. 

Υ. 1227. τίς οὐκαμάτων ἔν) 
Β΄ 6801.: οὐδείς ἐστι κάματος, ὃς 
οὐκ ἔνεστιν. Βταπ οΚΚ ΤΙΡΉΙΥ 7015 
τίς καμάτων. ΤῊ8 Ροβιθοη οὗ {π6 
πορϑύϊνο, ΟΠ ΥΘΙῪ ἴο {πΠ6 οΟρ᾿ πο 
οἵ ὙΥ ΙΩΒ ΘΤηΐΒ, ἰδ ῬΘΟΌΠΔΥΪΥ͂ 
ΘΙορσδηῦ ἘΣ αῪ. το. ὅ44: τίς οὐκ 
ἔβα νεανίδων, τίς οὐ γεραιὸς 
ἐκ δόμων: ΑΥΒΌΟΡΕ. ΡΙαῦ, 786: 
ἐμὲ γὰρ τίς οὐ προςεῖπε; ποῖος 

οὐκ “ὄχλος περιεστεφάνωσεν 
ἐν ἀγορᾷ πρεσβυτικός; 7,γ- 
ΟΡ Ἀγ. Ο888. 610: τίς οὐκ ἀηδὼν 
στεῖρα. ΟΥἱᾶ, Ἐπδί. 1, 194: οὰ 7 π 8 
ποῦ δηΐπιο ἀα]οΐδ, ποτα ἴο - 
γϑηῦ. ὍΟΕΡ. 

Υ. 1928 54ᾳ. φόνοι ---φϑόνος] 
Μ. Τυ]ὺ5Β ἄἀδ Εἴη. Β. οἵ Μ. 1. 
8. 44: εχ οαρί[ἀτϊθεαύθαβ οὔϊδ, 
αϊββιαῖδ, ἀϊβοοτᾶϊεθ, 56 α Ὁ 10- 
68, θ6118 παΒΟΌΠδΌν, ΒΕΙΒ. 

Ὑ. 1230. ἐπιλέλογ χε ΤΙβ8α ἴη- 
ὑγϑηβι {ἰγ Θγ, ἃ5 κυρεῖν ν. 1290. 

Υ͂. 1281. ἀκρατές" ΕἘππιειίμι- 
πϑ Ῥ. 790, 62. (10, 17.): δριμέως 
δὲ ἀκρατὲς ἐκεῖνος. [Σοφοκλῆς] 
γῆρας φησιν, οὐ τὸ ἀκόλαστον, 
ἀλλὰ τὸ ποιοῦν πάρεσιν, ὡς μὴ 
ἔχοντα τὸν γέροντα χρατεῖν ἕαυ- 
τοῦ. 

Υ͂. 1282, γῆρας] ΕῸΥ Ῥδ558 68 
οὗ [π6 ἐγαρδάϊδηβ, ἴῃ δ᾽ τρὰ 1ῃ8 
οι ]68 οὗ οἹά δρ δῖ ἀθρ]οῦθᾶ, 
8.80 Βαοπαύβίοη ΜΙΒ6611. γ᾽ 42, 
ΟΥ, ΒΘΥΡΊΙΘΥ Αὐϊδίορῃ. Ῥ]Ιαῦ. 270. 
ἨΈΥ ΕΠ. 

Υ. 1282 »4ᾳ. ἕνα πρόπαντα -- 
ξυνοικεῖ} ἘΑΣΙΡΊΟΕΝ ΒΟΎΘΥΘΥ, 
ῬΙοθη. ὅ88 84.: ὦ τέκνον, οὐχ 
ἅπαντα τῷ γήρᾳ κακά, ᾿Ετεόκλεες, 
πρόςεστιν" ἀλλ᾽ ἡμπειρία ἔχει τι 
δεῖξαι τῶν νέων σοφώτε ον. 

γ.1238. κακὰ κακῶν) βόρθο- 
ΟἿ68 Β8Υ5 δρδίῃ ἴῃ 8 ἔγαρταθηῦ οἵ 
π6 δ'ογτῖδθ ἴῃ δίορθδθυβ ΤΊ. ΟΧΥ. 
Ρ.,ὅ91: πάντ᾽ ᾿ἐμπέφυκε τῷ μακρῷ 
γήρᾳ κακά, ΤῊΪΒ Β.16 οὔ δχαρρὸδ- 
γϑίϊο, 850 ΘΟΠΙΠΟΣ ΟΠ ᾧπ6 



᾿ 
᾿ 

᾿ 
: 
ε 
» 

Ὁ 

Υ. 

: 
ἐξ 

ὡς καὶ τόνδε κατάκρας 
δειναὶ κυματοαγεῖς 

Ὑ. 1285. τις Ξ-ΞἪ- ἀκτὰ Ὁ ϊπᾶ. 

αγθθῖβ, 8 4180 δἀορίοα ΒΥ Ὁϊο- 
6165 ἰπ Κδαϊᾷ. 5. ν. κακὰ κακῶν, 
πῃ σοὶ ΤῸᾺΡ ἴῃ Επηδπᾶςδε. 
δυϊά. ῬΟΥ͂. Ρ. 102. Οχομ. πδ8 ὀοια- 
Ῥδιϑθά δὴ δῃοηγιηοι ροοϑὺ ἴπ Ρ]α- 
ὕδγο, Οομβο]δύ, δα ΑΡΟΊ]ομ. ρΡ. 115. 
(γο]. ὙΠ. Ρ. 361. Ἠπί{.): τοιάδε 
ϑνητοῖς κακὰ κακῶν ἀμφί τε κῆ- 
ρὲς εἰλεῦνται. ΒΕτΒ. 566 Οφα. ΒΗ. 459. 

Υ. 1286. πάντοϑεν βόρειος 
-- ἀκταὶ) Β οἰβίρ' ῬΥΌΡΟΒΟΒ παν- 
τόϑεν, ὀοτηρδγίηρ οι, Π. ΧΥ͂Ι, 
894. ὡρθοᾶι8θ 8ΘΗΥ͂ Ρδτίλοαϊαν 
οοαδὺ (Ὁ) 15. ποῦ ὑγτοῦ 164 ὈΥ ὑθιη- 
ῬΡοϑίβ, Ὀθόδυδθ ἴγθθ ἔτοση {πῃ 
ὙγΑΥ68,᾽" ἐογρούϊίπρ {πΠ6 ΡΥΌΡΘΥ 
τηδδηΐηρ οὗ ἀκτὴ, ἃ ΘΠ Ἶ 5118 ΟΥ̓ 
ΡΙΟΙΠΟῚ ὕΟΥΥ ΤΑῚ {πῃ ἃ ΒΠΟΥΘ. 
ΑΒ ΝΙΘΡΌ τ πούϊοοϑ ἄρου ἀϊ6 6 6ο- 
ΘΎΆΡΙ. ἄἀφβ Ἡογοάού ἴῃ ΑΡΠ8η6]ρ.. 
α, Βου]. Αοδα, 1812---1818. ν». 221: 
ΕΠ Τιϑηα, 6] Π65. νγοῖϊδ ἴῃ αἷθ 
566 Πἰπϑοίη ὑγῖδθ, απ δὴ ΕΠΠΘΥΙ 
Θοῖτθ πίομὶ σπτηῆοββθη 150, “ἀθηηΐ 
ἀ16 ατιθομίβομθ ὅρυϑομ ἀκτὴ," 
45 Αοἰΐπμη, ἀκτὴ Δργολική, Αἰίῖοα 
1561, ΜΓ ΒΪΟΝ τγᾶθ ΤΟΥΤΆΘΥΥ Ο81168 
᾿ἀκτική. Ἐγθη ἴῃ ὑπὶ8. οδ 86. ὕΠ6 76 
1β 50ΠΊΘ που ϑούημθϑθ; θθοϑῦβ6 
ἀκτή 15 586 {τ Ό ἢ [Π 6 γα 8 ΠΘΙ6 
10 Ἰοΐῃβ ὑπ6 τηϑί]δηά, δηα 15 ποῖ 
Βϑαΐθῃ πάντοϑεν ὈΥῪ 6 ταΥ685: 
1Ὁ 15. ὑπουθίουθ ΒΙΠΏΡΙΥ 8 Ροθύϊ 8] 
ΒΥΡΘΥΡΟΙΘ. Βόρειος ἀκτὴ ἰ5 ἐπὰΐ 
ΒΘ τη ἰηΐο Πη6 568. ἑονϑιαβ 
ὑπ πούΐῃ, δηᾶ 18 ΟΠ ΘΗν οχροβϑᾶ 
ἴο ΒοΥθδβ. Εἰσῇ, σοιραγο5 Ηδϑ]οᾶου. 
Π, 194. ον. 8180 πάντοϑεν 15 
τοαυίτοα ἴον 6 ΘοΟΙΏΡ Δ ΐΒ0η, 88 
15 ΡΙαῖπ ἔτοπι υ8. 1240 βα6. ἼΠ6 
ΙΠΘΘ Πρ ΠΟΥ 18 ἔΥΟΠ ΘΥΘΥῪ 
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(ἐπῳ δός.) 

ἐν ᾧ τλάμων ὅδ᾽, οὐκ ἐγὼ μόνος, 
128ὅ πάντοϑεν βόρειος ὥς τις ἀκτὰ 

κυματοπλὴξ χειμερέα κλονεῖται,, 
1240 

3 ’ 9 » 

ἅται κλονέουσιν ἀεὶ ξυνοῦσαι. 
1240 αἵ μὲν ἀπ᾽ ἀελίου δυσμᾶν, 1245 

͵ 

Βίάθ σποτο ἀχτὴ δὴ 6 ΙΔ 5894 
θγ {πὸ ψᾶνθβ. ΤῈ δάνϑυθ ἀεὶ 
18. ΘΟΙΠΙΠΟΙΙΥ τἰ8864 ἴπ 8. ΚΒ11η1{8 7 
ΤΏΙ ΘΙ. 

Υ. 1280. κυματοπλὴ ξ χει- 
μερέα κλονεῖται) ΒΡ 
ΒΥΆΠΟΙΚ: 15 ΒΠΌΚΘΗ ὈΥ͂ ὅδε 
δ Υ͂ΘΒ δ Πα 5.0 ΥΓη, 

γ.1287544ᾳ. ὡς καὶ τόνδε οἷο.} 
ΤΠ6 ρορὺ ομδηρθθδ ἰβ5. οοῃδίγαο- 
ἰΐοι, ἱπβίθαα οὗ βαγίῃηρ: ὡς κλο- 
νεῖται ἄταις οἷο. ΟΥ, Μδύψῃ. 8. 
811; ἘῸΥ κατάκρας {Π6 φαἀϊῦουϑβ οοῖη- 
Ρᾶγρ Απί. 306: ἠϑέλησε μὲν πυρὶ 
πρησαικατάκρας. ἘΣ πγ. ΗΠΡΡ.1866: 
κατάκρας ὀλέσας βίοτον. ἀπὰ {πο 
ΘοΙημηθηὐθίουϑα οἱ. Ἠοιηθυ. 11]. ΧΥ, 
δὅϊ. 

Ὕ. 1288 8α.. δειναὶ κυματοα- 
γεῖς --τἈἀἰΙἰυνοῦσαι] ΟΔΙ τ 1165 
ΘΥΘΒΘΙα 1 νἱοϊ θη δηα  8νΥ 6- 
Ῥγθοκίπρ' ὑοηροϑῦβ ΠΘΥΘΙ ἤο 
οθῶ 86 ὑγοῦθ]ΐϊηρ ὑπὸ τηϊπᾷ οὗ 
Οδάϊραβ. ᾿4εὶ ξυνοῦσαι ἰ5 11 {16 
ἩἨροιηθυῖο συνεχὲς αἰεί. 

Υ. 124054ᾳᾳ. αἵ μὲν -- Ῥιπᾷᾶ ᾽ν) 
ΤῊΘ6886 νοτᾶβ ἀο πού τηϑϑη {Π6 Ὀϊπη168, 
δῦ 10 ἢ {π6856 ΘΔ] ΔΙΑ (165 81] ἀΡΟῚ 
Οδάϊραβ, Ῥαὺ {π6 ῬΙδοθβ οὐ ἔα 
αἰνΊ βοὴ οὗ παν θα ἔχοι πο ἢ {Π6 
ὙΠ 5 ἃ Υ156, Ομ θυ ηρ 6 θα Ρ ΠΟΥ, 
Οφαϊρυ8β 15 βεϊα ἴῃ ὑπ686 νοτάβ ὅο 
ΡΘῸ ρΡυθβϑϑϑα ΒΥ ΟΔΙ τη 1685 οῃ 
8411 51465. ΤῊ πογᾶβ ἀεὶ ξυνοῦ- 
σαν Βῆθνγ ὑπαῦ π6 185 ρουρϑῦι- 
ΔΙΙγ ΔΕΡΙΙού 64. 

Υ. 1240 5ᾳ. αἷ μὲν ἀπ᾽ ἀε- 
λίου -- ἀνατέλλοντος] Ῥοθίίο- 
ἈΠ ΘΧργθββοᾶ ἕου αἵ μὲν ἀπὸ δύ- 
νοντος ἡλίου, αἴ δὲ ἀπὸ ἀνατέλ- 
λοντος. 



ἯΝ. τ ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

αἱ δ᾽ ἀνατέλλοντος. 
τος ὑπ ΝΟ 

αἱ δ᾽ ἀνὰ μέσσαν ἀκτῖν᾽, 
-» 3 ν ὃγυν » 

αἱ δὲ νυχιᾶν ἀπὸ Ῥιπᾶν. 

 ΑΝΤΙΓΟΝΉ. ἡ 

Καὶ μὴν δδ᾽ ἡμῖν, ὡς ἔοικεν. ὁ ξένος 
124 ἀνδρῶν γε μοῦνος. ὦ πάτερ, δι᾿ ὄμματος 1250 

ἀστακτὶ λείβων δάκρυον ὧδ᾽ ὁδοιπορεῖ 

ΙΔ ΘΌΣ, 
’ ξ 

τίς ουτος: 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 
Ω ’ , 

ὀνπὲρ καὶ πάλαι κατείχομεν 

ΟὟ, 1248. Ἠοττδηη τγῖΐοβ ἐννυχιᾶν εἰθαϊπεὶ ΜΕΝ, 

Υ. 1948 54ᾳ. αἷ δ᾽ ἀνὰ μέσσαν 
ἀκτῖνα] ΤὴῈ ποτᾶβ μέση ἀκτὶς 
ἀοποίθ τα ἄδν, ΟΥ τδῖμου, {Π|6 
ποῖ ρατί οὗ πὸ νουἹᾶ, ἴῃ 
γΥΒΙΘ ΠΗ δοτηρϑϑίβ (1. 6. ὑ8Π6 οϑ] ϑυητὑῖ68 
ὙΠ: ἢ αὐΐδοῖκ Οοαϊρι5) δύθ ροϑίϊο- 
ΔἸ βῖα ἰο ἅν 611, σψ ἈΘη ΠΟΥ 
ΒΒο.14 θ6 γθργυθβϑηΐθα 8.8 Ὁ]0 ΥΥ 1} δ᾽ 
ἔγοτι ὑπ 6 πϑυὶ αὶ δη ΓΘ ΟΊ ΟΏ. 
Υ. 1348. 56801.: αὖ δὲ νυχιᾶν 

ἀπὸ Ῥιπᾶν'" τὸ ἀπὸ τῶν ὀρῶν 
φησι τῶν προςαγορευομένων Ῥι- 
πῶν. τίνες δὲ οὕτω καλοῦσι Ῥί- 
παια ὄρη. λέγει δὲ αὐτὰ ἐννύχια 
διὰ τὸ πρὸς τῇ δύσει κεῖσθαι. 
μέμνηται δὲ “καὶ ᾿Δλαμὰν λέγων 
οὕτω" Ῥιπὰς ὄρος ἔνϑεον ὕλας 
νυκτὸς μελαίνας. στέρνων. 
καὶ ἐν Ἡλιάσιν Αἰσχύλος" Ῥιπαὶ 
μὲν δὴ πατρός. --- Νύχιος 15 
ποῦ 566 ΟἾΪΥ οἵ πῖρῃΐ -ἴπηθ, θαὺ 
1 υγῖδθ οὗ δὴν ἄδυκ δηᾶ ΒΗ ΒΟΥ 
ΡΙδθοβ. Κὅ'9 801. ΑΡΟΊ]οπ. Ἐποᾶ, ΠῚ, 
846: νύκτα τὸν ἀφώτιστον τόπον 
φασί. ---- ΤΉ ΕΙΡΠ ΔΘ δη πιο 8 
ΔΥ͂Θ Ὑ611] Κη. ΤΙ δῦ {Π6856 Ὑγ6Υ6 
δὲ ὁὴ6 ὀϊτηδ οα]Π]οα Ῥέπας 15 ποΐ 50 
Ὑ611 Καονη, 50 ἐπϑύ ὑπ6 01] οἱ ρ' 
ΡῬδβϑβδρθ οὗ Αὐ βίοι! ἀθβοῦν δ π0- 
ἴ196, Μοίρθοσοϊορ.. 1, 18: ὑπ᾽. αὐτὴν 
δὲ τὴν ἄρκτον ὑπὲρ τῆς ἐσχάτης 
Σχυϑίας ἀΐ καλούμεναι Ῥῖπαι, 
περὶ ὧν τὸῦ μεγέϑους λίαν εἰσὶν 
οἵ λεγόμενοι λόγοι μυϑώδεις. ΤῊ 
ἔοτιη δῖ η5 οὗ [Π6 Τϑηδῖ5 αὐ ρ]ϑοθᾶ 

ἴπ πθτη ὈῪ Τα οδη ΠῚ, 278. Βα- 
δύδίμῖπΒ ἴῃ Οάγββ. Ρ. 848: ὄρος 
Ῥῖπαι. Μυβακ. ΒΥ ἔμ:888 τηουπ αϊης 
ἴπ6 φροοὺῦ {πμοϑυθίογθ τῆθϑῆθ ᾧδπε 
ΠΟΥ ΘΥΗ αἰνίβίοη 
ΒΘ δΥΘη8. ἃμπαά γύχιον ἴδ; 88 
ἘΠΙ 5] 6 Ὺ τηὐδυρυούβ: ὑπ δῦ τ ΠῚ ΟΠ. 
868. ἸΘΕΝ οὗ ὉπΠ6 8πὴ ἅο ποί 
γ6 8 6Ε. 
λ 4 1944 56ᾳ. Βαοιὶβὶρ πούϊοαϑ 

ὑπδῦ Αὐὐροπο 4065 ποῦ ἱπητη Θ ΔΕ ]Υ͂ 
αὐου ὑπ πϑδηῖθ οὗ ῬΟΙγΏΪοΘ5, θ6- 
οϑθδθ Βαΐθία] ἴο Οϑαϊραβ, θαΐ. 
οδαν οῦθ]γ ἀοβιρηδίθθ Πΐπὶ 850 88 
ἴο δχοῖΐθ οοϊησηϊϑουδύϊοη, Ηθποθ 
506 ΥΡΙΟβθηΐβ Πἰπὶ 85 ΒΠπθααϊηρ' 
ἴθαῦβ, ΟΠ ἴο ὕπο δῖ οὗ 
τήθ. ἩΕΕΜ. 

Υ: 1946. ἀνδρῶν γε κὀϑὰσμ 
ΤΊΘΒ6 ψΟΡαβ τησδῦ ΒΘ ΡΥ ΘΟ ]ΑΥΥ 
αἰβυηρτθηθα ὈΥ 0Π6 νοΐϊοθ, ἃ5 15. 
ΡΙδΐη ἔγοτα ἐπ6 Ρϑυίῖο]6 γὲ. Απέῖρομθ 
1564 ἤο ΥϑιηοΥο 81] ἔθδυ ἔγοτη ὑΠπ6 
τηϊηα οὗ μϑὺ ἔαΐμου, {πῶὺ μ6 τῖρῦ 
ποῦ 5.0 6 1 γον Ῥ ΟΊ γΐ 65. ΔΗ ΒΪΠρ' 
1κ ψῇϑδὺ- Πα πᾶ τηϑῦ σι ἔΓΟΙ 
Ογθοῦ. ἩΘΥΙ ΔΉ Π, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, Τ16- 
πλλτ κ ὑπαῦ ἴῃ ἐῃ18 5688 178 ΒΒΟΆΪα. 
γΑΥΠῸ᾽ πᾶΥΘ οχρθοϊοα ἀνδρῶν ἔρη- 
μος, ἃπᾷ ἐπδὺ δυθὴ ἵμθῃ ἀνδρῶν 
15. ΒΟΒΓΟΘΙΥ ΘΟΥΓΘΟΙΠΥ αδϑᾷ ΟΥ̓ Θ0πι- 
γϑᾶθ8 ΟΥ̓ ΟΙ]ΟΥΤΘΥΒ. 
δρῶν γε μοῦνος ἀστακτὶ. λείβων 
δάκρυον. 

Ὑ-19247.:8ᾳ. κἀὶ πάλαι κατεί: 
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Ηδ 7οΐπ5 ἀν-. 

ὡ πα ἡ δ.“ᾳ{ν 

οὐ δὲ δὰ ιν ὧς 



"οΟΎ ΙΝ 

ΠΥ Η ΛΑΒΕΟΒΗΕ Ὁ φυ ΜΗΣ ΘΝ. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ,, ᾿ἀδ8 

γνώμῃ: “πάρεστι δεῦρο Πολυνείκης ὅδε. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ. 

οἴμοι. τί δράσω; πότερα τἀμαυτοῦ κακὰ 
1260 πρόσϑεν δακρύσω. παῖδες, ἢ τὰ τοῦδ᾽ ὁρῶν 126ὅ 

πατρὸς γέροντος ; ὃν ξένης ἐπὶ χϑονὸςὨἩ 
ξὺν σφῷν ἐφεύρηκ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐχβεβλημένον, 
ἐσθῆτι σὺν τοιᾷδε, τῆς ὁ δυςφιλὴς 
γέρων γέροντι συγκατῴκηκεν πένος. 

1255 πλευρὰν μαραίνων. κρατὶ δ᾽ ὀμματοστερεῖ 1260 

κόμη δι᾿ αὔρας ἀκτένιστος ἀσσεται" 
ἀδελφὰ δ᾽. ὡς ἔοικε, τούτοισιν φορεῖ 
τὰ τῆς ταλαίνης νηδύος ϑρεπτήρια. 
αὐὐννς ’, .})." Ρ " ᾧ 
ἀγῶ πανώλης οψ ἄγαν ἐχμανϑανῶ 

Υ͂. 1262. ἐφηύρηκ᾽ Ὁ πᾶ. 

χομεν γνώμῃ] Ἐοτ καὶ πάλαι 
ΝοΥο οοιρᾶγοβ ἀπύ. 289, ΤΎΔΟΒ. 
87. ῬΠῚ]).. 966. 1218, Ἠεϊπάοτῇ 
ΡΙδύ. δοΡΒ. 1. --- ΤῊ νγουᾶβ ὅνπερ 
κατείχομεν γνώμῃ 86 ΒρΡΟΚδϑῃ ἴῃ 
ἐπ|85 56η868: ΠΟΙ Μ͵ἷ͵ᾷκξ ΠοΙά ἴῃ 
τπὴϊπ, 1. 6. σ ποῖ τ ΘΠ 6Ια 
ἴῃ ππαρὶπαίίοπ. 

Υ͂. 1249 5ᾳ. Κ΄ 6Π0].: παραφυλάτ- 
τετεὲ πάλιν τὴν τέχνην τῆς δητο- 
ρξίας͵ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ εὐϑέως ἐπὶ 
τὴν ὑπόϑεσιν ξαυτοῦ ἀπαντᾷ, ἀλ- 
λὰ προκατασχευάξει τὰ ὅλα εἰς 
εὐνοιαν. ἘΠΤΒΊΘΥ ΘΟΙΠΡΆΤΘΒ ἘΠῚ. 
ῬΠοΘῃ. 1820: οἴωοι, τί δράσω; 
πότερ᾽ ἐμαυτὸν ἢ πόλιν στένω δα- 
κρύσας; ὙΏΘΥΘ 566 ὕ] ΔΙΟΚ ΘΠ ΘΥ. 
ΟΕ, αἴ8ο Ῥμῃιηοοί. 887 5α. 

Υ. 1268 5ᾳ. τῆς ὁ δυςφιλὴς 
-- πένος] ΤΠ6 πἀπρ]θοβδηῦ 
απ δποΐϊοπξ ΠΌΠΟΥ π πο ἢ 
δάποΥθ5 ἴο ὑπ οἹά δ. ἘΕῸΓ 
8 δυύϊο]θ ϑϑᾶ δ5. 8 τϑϊαύγα 566 
Υ5. 84 58. ΕὟΥ {π6 Ῥογξθοῦ συγκατ- 
ὥχκηκεν, [ιν ΕἸΘοῖν. 1101: Αἴγισϑον 
ἔνϑ᾽ ὥκχηκεν ἱστορῶ πάλαι. ἴον 
πίνος ὈΘΙοΥ Υ. 1597: δυςπινεῖς 
στολός. 

Υ. 1954. γέρων -- πένος] ΤῊ 6 
δῃ οἰ οηῦ (Τοπρ' ΘοἸ]Θοὗθα) ΕἸΠΕ; 
8.5. Ὀτϑδᾶ ΠΟΥ μακοᾶ ἴθ. οαϊδὰ 
ἄρτος νεανίας ἴῃ Αγϊβύορῃ. τ.- 

βἰβίνυ. 1210. ἘΈΙΒ. 51] 8} Ρ δ σΒ ΡῈ 5 
δΥΘ οοηρδυοα ὈΥῪ ΔΊΟΚοη. ῬΠορη.. 
Ῥ. 88. ἀπά ΑΡΥΘΒΟἢ. Α6β0 8, Τ. 
ῬΡ- 121. ΦΑσΟΒΒ. 

Υ. 1958. κρατὶ δ᾽ ὀμματο- 
στερεῖ] Οράϊρυβ 15 βίγ]ϑᾶ ὈῪ ἐπ 
5816 ϑρι μού ἴῃ Εατ. ῬΒοΘη. 880: 
ὁ δ᾽ ἐν δόμοισι πρέσβυς ὀμματο- 
στερής, ἷἱ. 6. ὀμμάτονν [ὄμματα] 
ἐστερημένος. ἡλιοστερής τηιϑὲ ὈΘ 
πηδογβίοοῦ δον ν. 809. 

Υ. 1966. κόμη -- σσεται) 
ΤῊ 15. ἃ ἀδθβουϊρύϊοη οὗ ἃ Ομ υϑοῦου 
τορυθϑϑηθα ιν ἃ ἔθ βοδύθοῦθα 
ΘΎΘΥ Πεῖγ5 (σπαρτοπολίου), πιθ6π- 
ἐϊοηϑα θυ ῬοΟΙαχ Ομοιῃ. ΓΥ,19,.1938., 
ὙὙΠΊΘΗ τγῶϑ {Π6 ῬΥΟΡΟΥ οὐχ θαίς οὗ 
ΠΠΠΘΡΡΥ οἱ τπθη. ΠΕΡ. 

ΜΝ, 1261. 5.6 ΠΟ ].: ἀδελφά" κοι- 
νὰ δὲ τούτοις, ὡς ἔοικε, γίνεται. 
ΟΕ, Απὲ. 192: καὶ νῦν ἀδελφὰ 
τῶνδε κηρύξας ἔχω εἴα. ἀπ ΘΟΙΊΤΩ. 
οἢ ατορ. ΟοΥΐηίῃ. θα, ΒΟ ἃ ἔθου. 
Ῥ. ὅθ9. -- ΕῸΥ π6 ἀδέϊνα 8568 
Μεαῦύτη. 8. 8586. ὅ. ΕἼ ΤΩ 5167 πο- 
ὑϊοθ5 ἐπὰῦ φορεῖ ἔογ ἔχει 15 ΥἈΥΘΙΥ 
564 οὗ ἐφ κίηρ' ἔοοῦ, 

ν. 126ὅ8.(Ὀ. ϑρεπτήοι α] ΤΗῖβ 
ΠΟ ΤΟΥ ὑπ6 τηοϑὺ ρατὺ βΊρ 165 ὑΠ 68 
ῥονγαγά ἄπ ἰῸ ἔπ8 ἸΟυ 5615. οὗ 
116. θτπ0 Πού ἐπθ που ϑῃτηθηῦ 
Π861},. ΒΕ. ΟΕ, ν, 841 (837). 
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ταῖς σαῖσιν ἥκειν᾽ τἀμὰ μὴ ̓ ξ ἄλλων πύϑη. 
ἀλλ᾽ ἔστι γὰρ καὶ Ζηνὶ σύνϑακος ϑρόνων 
Αἰδὼς ἐπ᾽ ἔργοις πᾶσι, καὶ πρὸς σοί, πάτερ, 
παρασταϑήτω. τῶν γὰρ ἡμαρτημένων 

1265 ἄκη μέν ἐστι, προρφορὰ δ᾽ οὐκ ἔστ᾽ ἔτι. 

φώνησον, ὦ πάτερ, τε" 
3 Ἃ ἢ [4 

οὐδ᾽ ἀνταμείβει μ᾽ οὐδέν; ἀλλ᾽ ἀτιμάσας 

πέμψεις ἄναυδος. οὐδ᾽ ἃ μηνίεις φράσας; 

1265 

1270 

τί σιγᾶς; 

μή μ᾽ ἀποστραφῇς. 

1276 1270 ὦ σπέρματ᾽ ἀνδρὸς τοῦδ᾽, ἐμαὶ δ᾽ ὁμαίμονες, 

Ὑ. 1261. 1 Πᾶνε οἀϊέοᾶ τἀμὰ πῖθῃ ἘΠ 516. ἔγοπι ἐδ 6 ὀοηθούτιτο 
οὗ Μυβρυδγνϑ, ΔΡΡτονϑᾶ ῬΥ Ῥούβοῃ Δἄνοϑυβ. Ρ. 168. δπᾶ ἰπ Καὶ ἃ α᾽ 5 
Οραβο. Ρ. 217. ΜΒ5. τάλλα. 

γ. 1200 5ᾳ. καὶ μαρτυρῶ -“-- 
ἥκειν] ΤΠ 561η86 ΒΘΘΠΒ ἴο 6: 
ΔΏΑΙ ΡΟ δΥ ννιύῃ 655 ὑπ δύ 1 81 
δα δῶν οοὴθ ΠιΐΠΟΥ ᾧΠ6 
γΥἱἹοδὺ οὔθ οπ δοοοιπὺ οὗ 
ὙΟῸΥ βυθύρηϑθϑηοασ, 1. 6. Οἢ δο- 
οουπῦ οὗ πὸ δύ οὗ γοῦν 
116. ΗἨθ ἴαυβ ἀροῃ Εἰμηβο] {Π6 
ὈΙΔὴθ οὐ 18 ἔβδύμου᾽ ΒΒ τη ΓΘ 16 
βύαθθ οἵ Ἰινίῆρ, δηᾶ βαὺβ Π6 15 
{πΠ6 νι]οδὺ οὗ θη οα ὑπαὺ δοοσοπηΐ. 
ΕῸΥ {πΠ6 ἀδίῖνο 8660 Μ  ὐ. 8.898.Ὁ. 

Υ. 1261. τἀμὰ μὴ ᾿ξ ἄλλων 
πύϑη) ΜΔΥ γοὺ πού ΠΘΔΥ ΤΩ 
Δία ΙΥ5 ΤΟ, ΟΠ ΟΥ 5, 1. 6.ᾧἃᾧᾷ} 
Ὑ7111 τη 86] 6 ΠΠγοα. Οὐ, ΕἸΘοίγ. 
129ὅ: μηκέτ᾽ ἄλλοϑεν πύϑη. 

γ. 1263. Αἰδώς} ΟἹ Θ ἢ οΥ, 
Ρἰΐγ. Εν, ἩθΥδο]4, 4601: πολλῆς 
γὰρ αἰδοῦς καἀτυχής τις ἂν τύχοι. 
Ξὅ866. δ]8ο σρσο. ἔ. 801. Αἱ. 986. 
οι. 1]. ΧΧΙ͂Υ, 44, ΤῊΙ5 5686 15 
Θσηοϑῦ ΡΘΟΌΪδΥ ἴο {π6 ροοίβ. Μυϑ- 
Θ6ΒΑνΕ. Οὐ ΡΥ ΡΥ α]Υ]ν ΕΗ 6 15- 
Ἰκο᾽5 πᾶρχ ἰο Ῥϑιηοϑίῃ. 5. ν. αὖ- 
δεῖσϑαι. ἘτιΜ5τ,.. ὅ866 δῆουϑ ν. 238 
(258). 247 (242). 

Υγ. 1264 58ᾳ4ἅ. τῶν γὰρ ἡμὰρφ- 
τημένων --- ἔτι] Οπ φοπιρατίηρ' 
{818 Ῥαβθαρθ ἴῃ ΜΏ1ΟΉ, 88 ἴῃ {Π|6 
ΘοΙ θη Θοιηθηῦ οὗ Π18 ΒΡΘΘΟΙ, Ῥο- 
Ἰγηΐοθβ 15. ΒῸ δηχίοιιβ ἴο σϑῖη {πὸ 
δορά {11} οὗ Οοᾶϊραβ, σιν ν, 1842 

54ᾳ. (1887 54.) ὍΠΘΥΘ 5668 1 {616 
ἀοπδὺ ὑπαῦ ἄκη τῶν ἣμ. ταυδβὺ 6 
γϑέουγθα ἴο ὑπ6 ἔδοι οὗ ῬοΙγηῖοθ5 
οομηΐϊηρ ὙΠΠ 8ὁ ἀθϑῖγο ΤῸΥ ἢΐ5 
αι μον 5 βεαξοῖν, ἴἰο γϑίοσε Ηἴτῃ ἴο 
818 σου, δα ΠΟΠΟΙΙ Βΐπη υγ ἢ 
ὙἹΟΙΟΥΥ,, 850 ὑπιηκίηρ' ο τϑάθθϑιῃ ΠΙκ5 
ΓΟΥΤΊΘΥ τηϊδοοηάπο δηᾶ πορ]θοῦ, 
Ιῃ {π6 νογᾶβ προςφορὰ δ᾽ οἷο. Β6 
ΒΘΘΙῚΒ ἴο Ιηθϑὺ 8Υ δηχίθίυ ὑπὸΐ 
Οράϊρτϑ τηϊρῦ 66], Ἰοϑῦ ΘῈ 
ΘΥΙ]Β γ6Υ6 γοῦ ὐγϑϊϊηρ' Ὠΐτη αὖ ὑΠ 6 
Βα οὗ {π6 8505 ἔγοιηα ὑΠομὶ ἢΘ 
δα δἰγοδάγν κυῇεογοα (1οϑῦὺ {6 Υ6 
Β5ΒΠο 18 6 δ8η. δοοθββίοῃ οὗ 
6Υ115), δη 80 ΒΘ 5805 ὑμδῦ πὸ 
οΥ1]5 δὴ 6 δαᾷοᾶ ἰο νυμδῦ Ὁ εἀϊ- 
ΡᾺΒ 88 διιβξογθᾶ, ΦΆσΟΒΒβ. ΚΓ'.6Β0].: 
ἄκη" ἐπανάληψις" ἀντὶ τοῦ ἀνα- 
καλέσασϑαι αὐτὰ καὶ ἀναλῦσαι. 

ν. 1206 54αᾳ. Υησ Λβ τυδὺ ΒΌΆΡΡΟΒΘ 
ὑπαύ Πῖ58 ἔδῦμοϑυ ΠῚ Κ ΔΎ ΦΥ͂ μἰ5 ἔδοθ 
ἴῃ. οὐϑύϊηοθθο β1]6η06, δηα ἐουοΙῪ 
τοβέγα!πβ ἐμ γγουβ τυ μοἢ δ γαρρ]οά 
ἴο Ὀαγδύ ἔουβ αρϑίηδὺ Πῖ8 ΜΠ1Π, 
ΒΕΙΒΙΑ. 
ΤΥ 1268. ἀτιμάσας] 866 ν. 49, 

Ε Ὑι 1269. ἃ μηνέεις] 1. 6. ἣν 
μῆνιν μηνέεις. ὅ866 Οδᾶ. ΕΒ. 2ὅ9 86. 

Υ. 12τ0. ἐμαὶ φῶ» Ἐν ἴπ6 δά- 
γογβαῦῖνο Ῥδυθ 16 δὲ 1 {π|5 Ρ885- 
Βδρ6 866. πε ποίθϑ οὗ ΕἸ ΤΩ ΒΊΟΥ 
8.4 τηγ861} Μοα, 940. ἩΒΕΜ. 

ὩΣ, σα, δ ΧΦὩΣδὸΝ "οὐ ὦ» 
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ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚοΟολῴώνῶι. 1δὅ 

πειράσατ᾽ ἀλλ᾽ ὑμεῖς γε κινῆσαι πατρὸς 
τὸ δυςπρόςοιστον κἀπροςήγορον στόμα" 
ὡς μή μ᾽ ἄτιμον, τοῦ ϑεοῦ γε προστάτην. 
οὕτως ἀφῇ μὲ. μηδὲν ἀντειπὼν ἔπος. 

ἈΝΤΊΓΟΝΗ. 

127ὅ λέγ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, αὐτὸς ὧν χρεία πάρει. 1280 

τὰ πολλὰ γάρ τοι ῥήματ᾽ ἢ τέρψαντά τι, 
ἢ δυςχεράναντ᾽, ἢ κατοικτίσαντά πως 
παρέσχε φωνὴν τοῖς ἀφωνήτοις τινά. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ. 

᾿ ἂλλ᾽ ἐξερῶ (καλῶς γὰρ ἐξηγεῖ σύ μοι) 
1280 πρῶτον μὲν αὐτὸν τὸν ϑεὸν ποιούμενος 1286 

ἀρωγόν, ἔνϑεν μ᾽ ὧδ᾽ ἀνέστησεν μολεῖν 
ὁ τῆςδε τῆς γῆς κοίρανος, διδοὺς ἐμοὶ 
λέξαι τ᾽ ἀκοῦσαί τ᾽ ἀσφαλεῖ ξὺν ἐξόδῳ. 

Υ. 1971. ἀλλ᾽ ὑμεῖς γε] Εν 
1π6 Ῥαυύϊοῖο ἀλλὰ 566 ῬῃΙΠοοί, 1028. 
δια ΜαύίΉ. 8. 618. 

ΜΟΎ 72, Κ΄ 98 ].: τὸ δυςπρός- 
οιἰστον᾽ τὸ δυςπροςπέλαστον. 
Ὅϊοπ. ΗΔ1. Αὐπὐαυϊ. Π΄. ν. 11. 
1. 44. Ἰοῖπ5 θο ἢ ̓ ᾶθαβ δ δ ἃ Θ0- 
ΤΥΔΥΥ Τὴ Πρ: εὐπροςηγόρως ἅπα- 
σι προςενεγϑῆναι καὶ ὁμιλῆσαι. 
Ἀραΐῃ, ΠΥ. 1ΠῚ, Ῥ. 191..1.. 8: ἐπιει- 
κέστατα πάσαις προςηνέχϑη καὶ 
μετριώτατα. Ἔπιθ. ΒΥ ὃ Ροϑίϊ δ] 
Ἰάϊοτα {πὸ δᾶϊθοϊίνθβ, ὙΠ16} ἴῃ 
ῬΥΌΒ8 σου] Ὀ6 γϑέθευγθαᾶ 1ὸ πατρός, 
ΔΥΘ Ἰοΐϊηϑα τὶ «στόμα. 

Υ. 1218 84. ὡς μή μ᾽ -- ἀ 
μν" ΕἾ Το ΘΧΔΠΊΡ]68 οὗ {815 186 οἵ 
{Π6 ῬΥΟΠΟῸΠ 806 ον  ὈΥ Βοῖβῖρ: 
ΑὙΊΒΦΟΡΗ. Ἐααϊ. 781 5αα.: σὲ 
γὰρ ὃς Μήδοισι διεξιφίσω --- οὐ 
φροντίζει σχληρῶς σε καϑήμενον 
οὕτως. ΧΟΠΟΡΒ. Ὁ6ο. Χ, 4: οὐ 
γὰρ ἂν ἔγωγέ σε δυναίμην, εἰ 
τοιοῦτος “εἴης, ἀσπάσασϑαί σε ἐκ 
τῆς ψυχῆς. - ἘῸΥ προστάτην 566 
γ. 1112 (1166), ἔον {πὸ ρ'ϑηϊῖνο 
γ. 684 (6388). 

Υ. 1271ὅ 588. ῬοΙγπΐοοΒ ν 8 1ΉΪΥ 
ἸΠΡΊΟΥΘΒ ἃ ΚΘΙηΘαν ἔγοτῃ ΗΒ Βἰ Βύου : 
ΟΡ ἴῃ β'ηβ οὗ ἃ [εἰπᾶ σϑ]ου]αΐοα ἴο 
τπῆϊοῦ {Π6 τηοϑὺ ΟΥ16] ΠΥ ὍΡΟΝ 

ον δῃᾶ ἀπίν, ἰὉ 15 αἰ βου] ἰο 
οδίδίη δὴ ᾿πύθυ  βΒ ῦ ὑΥι ἢ ὑΠ6 8ρ- 
δυϊουϑαᾶ ρᾶγτίν, ΑπδρΌπ 6 ὑπ ϑυθίου, 
δ1αρ. Βΐτη βρϑὰξκ ἔου' Βἰπηβοὶ. ΠΕΊΒ. 
ὧν χρεέᾳ, Ῥτορύου υ7τ.5 τοὶ 
ἀοϑιᾶδογΐπιηι. ΟΕ, Μαῦθμ. 8.898, Ῥ. 

Υ. 1210 βαᾳ. τὰ πολλὰ γάρ 
τοι οἷς] Τὰ πολλὰ ῥήματα 816 
ΤΊ ΗΥ ΟΥ͂Β ΒΡΟΙ ΘΗ ὈΥ͂ ΠΥ ῬΘΥΒΌΏ. 
ΕῸΥ ΑΠπΟρΌΠ 6 ΤΠΘΘ 5 ὑπ15: Θχρ 81 
{Π6 ὄοϑθδθ οὗ γοῦν σοΙηΐηρ', ΤῸΥ ὉΥ͂ 
ϑρϑϑκίηρ οαὖύ Βοιηϑῃίηρ 185 5816, 
ῬΙΘδβίηρ, ΟΥ ἀϊΒαΡΎΘΘΑΌΙΘ, ΟΥ̓ Ρ᾽ 6- 
οὐδ. ὈΥ σοι ὑπ6 τποβῦ ορϑυϊηδξθ 
ΒΙΠΘπΠῸΘ. 95 π6 ρϑυῦ οἵ διῃοίπουΥ 

ΦΉ .ἰθ ὈΓΌΚΘΗ, δηᾷ ἃ ΤΟΡΙΥ ορ᾽εϊποᾶ. 
ἩἨΈΞΒΜΑΝΝ. 

Ὑ.1911. ἢ δυςχεράναντ᾽ οἷα. 
Κατοικτίσαντα ἰΒ ΠΘΙΘ πϑρά ἴῃ ἃ 
ὑγϑηδιθνο βρη ον 0, ὁ ὃ τ 5 1 Ρ᾽, 
ΟΥ Θχοϊἑίπρ Ῥ᾽ὺγ, 88 αδὸ δὺς- 
χεράναντα πΒἰρυ ῖῆοθ οϑ Β᾽ ΠΡ ΟΥ̓ 
Ρτοδαοίΐηρ' οἔξοποο. Βεῦνοκ. 

Υ. 1280 5848. τὸν ϑεὸν -- ἔν- 
ὅὃξεν οἴ6.1] ΤΠπὸ Οαοᾶ, 1. 6. ΝΘ ἢ - 
ἰὰπ, ἔτοτη ΠΟ Β6 ΔΊΌΔΥ οἷο. 
Εν ἀνέστησεν 8566 Υ. 2706 (272)., 
ΤΟΥ ὕπ6 ΡῬἤγδΒ6 ἀνέστησεν μολεῖν 
Ῥμηοοῦ. 60. 

Υ. 1988. λέξαι τ᾽ ἀκοῦσων] 
ὅθθ ν. 184 584ᾳᾳφ. ΕὟΌΥ {πμ6ὸ νοτὰβ 
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καὶ ταῦτ᾽ ἀφ᾽ ὑμῶν; ὦ ξένοι, βουλήσομαι 
1285 καὶ ταῖνδ᾽ ἀδελφαῖν καὶ πατρὸς κυρεῖν ἐμοί. 1200 

ἃ δ᾽ ἦλϑον, ἤδη σοι ϑέλω λέξαι, πάτερ: 
γῆς ἐκ πατρώας ἐξελήλαμαι φυγάς. 
τοῖς σοῖς πανάρχοις οὕνεκ᾽ ἐνθακεῖν ϑρόνοις 
γονῇ πεφυκὼς ἠξίουν γεραιτέρᾳ. 
3 , ΠΑΝ 3.5 - μ] ΄ 
ἀνθ᾽ ὧν μ᾽ ᾿Ετεοκλῆς. ὧν φύσει νεώτερος, 1290 1206 
γῆς ἐξέωσεν, οὔτε νικήσας λόγῳ, 
οὔτ᾽ εἰς ἔλεγχον χειρὸς οὔτ᾽ ἔργου μολών. 
πόλιν δὲ πείσας᾽ ὧν ἐγὼ “μάλιστα μὲν 
τὴν σὴν ᾿Ερινὺν αἰτίαν εἶναι λέγω" 

1205 

Υ. 1292. 

ἀσφαλεὶὲ ξὺν ἐξόδω οἵ, ν. 116 
(1160). 

Υ. 1284 5α: βουλήσομαι. -- 
κυρεῖν ἐμοί] ἘῸΣ {π0 ἔαξαγο 
βουλήσομαι 566. Ορᾷ, ΚΒ. 1048. ΕοΥ 
κυρεῖν ἴῃ {π6 56η86 οὗ οοπύϊῃ - 
σ6 16 οἵ, ἐπιλέλογχε ν. 1288 (1280). 
δῇ ΤΎΘΟΙ. 291. 440. 

Υ. 1286. ἃ δ᾽ ἦλϑον] ΟΘ΄ ν. 
1808. (4803). ΑΓ Οοᾶ. Ἐ. 9106: 
τοῦτ᾽ ἀφικόμην. αἰ ἐπθ ποίϑ, 
Μ δύνῃ. 8. 417. 6. πὰ ΒΕ οδὺ 8. 104. 
πού. 7 οχίγ. 

Υ. 1289. γονῇ πεφυκὼς -- 
γεραιτέρᾳ] ἃ 5 ΠρΈΤΔΥ ΘΧΡΥ βίο, 
ἴο Ὀ6 τοξουγρα ἴο {π6 κΚἰπα δχρ] δίη- 
Θα ν. 1602 (1684). Τὸ 15. τηϑδᾶβθ πῦρ 
οὗ γονῇ γεραίτερος, 85. Ἡοτ. 1]. 
ΧΧΙ, 439: σὺ γὰρ γενεῇῆφι νεώτε- 
ρος, δηᾶ γονῇ προτέρᾳ πεφυκώς. 
ῬοεΡ. 10 15 ραῦ ἔου φύσει ὧν γε- 
ραέτερος. 

Υ. 1292. εἰς ἔλεγχον χειρὸς 
-- μολών) ὅ66 ν.88464. (88154.). 

Υ. 1294. τὴν σὴν Ἐρινὺν οἴ. 
ΕῸΥ ἐπ γὑϑέθυθηοθ 8566 νυν, 462 566. 
(448 544ᾳ.). ι Ὶ 

Υ. 1296. ἔπειτα -- κλύων) 
ΤῊ ροϊπῦ οὗ ὑπ σψογᾶβ 185. ὑπ|8: 
ΒΟΥ͂Ν 1 τΥβο]ῇ ΡΥ ἸΘΥ]Υ͂ 
(ἐγὼ μάλιστα μὲν) Βαγε υᾶρ δα 
Πππ8, δῃά 6. ὌΥ8ΟΙΘ 88 
ἔοχαιοϊᾶι ΟἿ σὰ) 4331::.(1826) 

ἔπειτα κἀπὸ μάντεων ταύτῃ κλύων. 
. Ψ » χτ; 

ἐπεὶ γὰρ ηλϑον “4ργος ἐς τὸ ΖΙωρικόν., 

Ηύτα. ἔτοτη οοηΐ. οὐδ᾽ ἔργου. 

1900 

ἈΑπᾶ 50 Ὁϊπᾶ. 

Τηβίοδα οὗ {π6 ἀϑὰ8] οοηϑύγ οὔθ : 
ἐγὼ μάλιστα μὲν λέγω, ἔπειτα καὶ 
μάντεις ἔλεγον, {π6Ὸ βοηΐθηϑθ ἴβ 
ἱηγογίθα αὔθ {π6 Οὐ κα ΤΕ ΧΝΠ ΦΥ͂. 
ΒΕΊΒΙα. 

Υ. 1996 5αᾳᾳ. ἐπεὶ γὰρ ἦλθον 
οἵο.] ΤῊΘ ρΡοϑὺ 5ρ6 815 δέου ἃ τῆϑῃ- 
ΠΟΥ ἔγοαπθηῦ διηοηρ ὅηΠ6 ΟὙΘΟΙΚ5 
(ἔοΥ σῃϊοῖ 566 Οοᾶ, Β. 222 546.), 
ῬΙϑοῖηρ' {πΠ6 οδπι58] οππποϊαξίου Β6- 
ἤογθ ὑπδαὺ ΓῸΥ ψπῖΟΝ ἃ οϑῖι86 15 8.85- 
βΒίρῃθα, 8ὸ ὑπῶῦ ῬοΙγηΐοθβ ΤΏΘΘΏΒ: 
ΒΟΥ ΘοΟΥΘΙ οηὐγοοῦ 866 πη 

ΟὟ Πδη6 δηᾶ {ποὺ Οὗ Υ 
ΘΟ ΘΗΪΟΗ5. -- ον 1 παῦϑ 
]οϊη θα βοῖηθ οοηγϑᾶθϑ, τὶ} ἢ 
ΠΟΤ 1 δῖ ργθρϑιθαᾶ ἴο δὖ- 
ἔδϑοκ ΤΏ6Ρ65 --- [ο 18} 8δ8ϊ4 6 
ὑῃ6 ΔΏΡΘΥ νῷ ἢ σψΒΪΘΟ ὕποαῦ 
αΥὐῦ ρυγβϑαΐπηρ' τη6, Βῖπη 69 ΑΡο]Ϊ- 
Ιο Β8δ85 Ρυοο]εϊμηθα ΟΥ̓ 838 
ΟΥ̓́ΘΟΙ6 ἐπαύ οπο οὗ Πγ βοηϑ, 
ὙΠοπὶ ποὺ ἔανουγοδῦ, 584]] 
δ νἱούονυ. Οὔ ν. 1621 8ᾳ4ᾳ. δπᾶ 
Ἐοϑῦ 8. 184. 7. ἃ, δαὶ . 
Υ. 1296. Ἄργον ἐς τὸ 4ωώρι- 

κῦν] ΒΥ {π6 Πουΐο ΑΥρὸβ 8 πιθϑη8 
1π6Ὸ ῬΘΙορομμϑίϑηβ [866 γ; 694 ἢν" 
αἰ βε  πρι 15ῃ 1 πρ' ἔΓΌΤα ποτα, ὅσσοι 
(Ποτα, Ἡ]. ΤΠ, 681.) τὸ Πελασγικὸν 
Ἴργος ἔναιον. Μυρμιδόνες δὲ κα- 
λεῦντο; καὶ Ἕλληνες καὶ πή κεηνν : 
ἨΒΈΜΑΝΝ. ; 
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λαβὼν ἄδραστον πενϑερὸν ξυνωμότας 
ἔστησ᾽ ἐμαυτῷ γῆς ὅσοιπερ ᾿Απίας ;᾿ 
πρῶτοι καλοῦνται καὶ τετίμηνται δόρει, 

1800 ὅπως τὸν ἑπτάλογχον ἐς Θήβας στόλον 1805 

ξὺν τοῖς δ᾽ ἀγείρας ἢ ϑάνοιμι πανδίκως, 
ἢ τοὺς τάδ᾽ ἐκπράξαντας ἐκβάλοιμι γῆς. 
εἶεν. τί δῆτα νῦν ἀφιγμένος κυρῶ, 
σοὶ προοτροπαίους", ὦ πάτερ, λιτὰς ἔχὼν 

1806 αὐτός τ᾽ ἐμαυτοῦ ξυμμάχων τὲ τῶν ἐμῶν, 

Υ. 1808. 

Υ. 1298. γῆς Ἃπέας] ῬοΙο- 
ῬΟΠΠΘΒ15. ὈΘΦΥ5. ὕΠ8 βϑ:ὴη6 ΠΔ 116 1 
ΑΘ 501. δαρρ!. 784. γψῆο τϑὶδίθϑ 
ὑμαῦ 1 νγᾶϑ βίνθη ὈΥ ἃ Ῥῃγϑιοῖϑη 
πᾶιηθᾶ Αρίϑ, 114, ν. 268, 50. 4180 
ῬΡεουβϑηΐϊδβΡ. 128. Τσούζοβ ἴῃ 
ΤΟ ΟΡὮγ. 116. Μοηύῖοη οἵ {815 ΑΡ15 
158. ἃ180 τηϑᾶάβ γῪ ΟἸ θη 8 ΑἸΟχ. 
Ρ.3888. ἐπα Τΐπ 5 ὑ ἃ ὁ ἢ 1 5 οἢ ΠΙΘΉΥΒ. 
Ῥαυῖθρ, 41δ. ἔγομα Αὐγίϑη. 66 8180 
δύταθο Ρ. 871. 1)..1ὺ 1550 681168 
ὈΥ ΡΙυΐάγοι Ο, ΠΠ. ». 808... Ἁ. 
οὨ ϑοδουηῦ οὗ 6 δρυαπάδηοο οὗ 
ΡΘδυ8 { (ἀπίων) ᾿πδὲϑ ργοἀποβᾶ. Γῆ 
Απία 5 πιϑοᾶ ἴῃ διμούμου 5656 1ἢ 
ν. 1086 (1668), ὙΠΕΥΘ 866 μοίθ. 
Μῦυβακ. Αρ[8, 85 Ρ δὰ ϑῃ. 11, ὅ, ὅ. 
γοὶαίθβ οὐ {6 δαύμουϊν οὗ 1Π6 
Θιογομίθηβ, ψγὙὃὲ8 8 Κίηρ' οὗ Ρε]ο- 
ῬΟΠΏΘΒ 5, ἔγοιη Ποῖ ὑπ6 ὙΠ0]8 
ὁξ ὑμπδῦ ὑθυυτοῦυ ἀουϊνϑα 105 ὨϑΠΊ6. 
ΕὙΟΙ δῦ ΑΘΒΟΒΣΊ. ϑΌΡΡΙ!. 270 544. 
γθ]αύθβ ΘΟ θυ Ωρ Πΐτη, γγΧ8. 1ΘΑΓῺ 
ὑπαῦ Ὅπ6 ψογὰ 5 ο 165 τὸν ἥπιον, 
δυὰ ὑπαὶ (η8. 8010 τϑέδιβ ὧο ἐπ 
τηὐγοάποίζου οὗ ἃ τοῦθ Βυιηδηϊσοά 

κυρῶ: Ὁϊπᾶᾷ. 

᾿βγϑβύθιῃ οἵ 118 ἴῃ ὑῃοβ8 ρϑοθβ. 10 
15 δῦ ὑπ6 βϑϑῖηθ {ΐπη6 ονυϊἀθηῦ. {Πδῦ 
ἴπ Ἰθησ παπίηρ' οὗ {Π6 ἢγβύΒυ 1806 
ἴῃ [Π6 φα]θούϊνο Ἄπιος ὉΥ ἴμ6 ἐτὃ- 
ϑοάϊδηβ, 15. ἸΩΌΥ6. βτῦ8 016 ἰο {μ80 
ἀονίναιίοι οὗ ἐπ6 νγοτα, ἐπδη {π0 
ΒΒΠοχθθηϊΐηρ' οὗ [Π6 5816 Όγ {ῃμ6 δρῖο 
Ρορίβ. Ηβεμ. Οὗ, Βανθηϑηη 1,6- 
ΧΙ Ιορ. Ἐ.15 4190 ν᾿ 6Τ 5ᾳ4ᾳ. 

γι: 1800.ς.ᾳ ῳ τὸν ἑἕπτάλογχον 
στόλον] “όγχη 15 ΟΘΥΡΆΪΏΙΥ ΠΘΥΘ 
αϑθα δἃ.5 026 οἵ ἴπ6 ᾿ηβίρηϊα οὗ {π8 
Ἰεϑᾶάθυ, ἃμὰ 185 δοῃβίἀογρα 85 ὑῃ6 
1Ιεϑᾶθυ μἰῃιβ6}1, ὅὃο ν᾿ 1812 (1807): 

τ 

1910 

σὺν ἑπτὰ τάξεσιν, σὺν ἕπτα τε 
λόγχαις. ΤῺΘ δοβοιαδὲ ἰηδοοα- 
ΤΕΥ βίδίθϑ ὑπδᾶΐ ἕχαστον σύστη- 
μα 15. ὁ81164 λόχγην; [Π68 ΓΔΙΒ10γ οὗ 
ΜΒ ῚΘἢ 18. ΒΒ ὈΥ ἴπ6 ὁοπηθοίοα 
Ρ᾿γαθ σὺν ἕπτὰ τάξεσι. ΤῊ 5816 
ῬοΟΙγ πόθ 5. Ἐὰν. ῬΏοΘη, 448: δεῦρο 
μυρίαν ἄγων λόγχην δοΥίαῖη]Υ 
ΒΡΟΘΚ5 οἵ ὕὉΠ6 δυϊὴβ οἵ {πε {ΥᾺ0ΟΡ5 
ὈΥ ἃ ΘΟμΠΟἢ Οτϑίοϊῃ. ΒΕΙΒ. : 

Υ. 1801. ἡ ϑάνοιμι πανδέ- 
κῶς] ΕοΥ πανδέκως, ὙΒΙΟῊ δἰσηϊ- 
65 ρίδπο, γδαϊοιθαϑ,, ἔαπά!ϊ- 
δπ5, θοϑἄθτ 16 ἢ Θοπαραν 68 ῬΎΘΟΉ, 
611: σωϑέντα τος πανδίκως. 1014. 
1247: πράσσειν ἄνωγας οὖν με 

πανδίκως τάδε; 1014. 294: χαίρειν 
πανδίκῳ φρενί. Ἐατν. ΒΠ65. 720: 
ὄλοιτο δ᾽, ὄλοιτο πανδίκως. 80 
δικαίως Α1]. ὅ417. Α 656}. δορῦ,. ὁ. 
ΤῊ. δ62. 

Υ. 1802. τοὺς τάδ᾽ ἐκπρά- 
ξαντας) 1. 6. τοὺς τουτῶν κακῶν 
καὶ πολέμων αἰτίους. ΑἸο. 299: 
ταῦτα ϑεῶν τις ἐξέπραξε. 9 λ0085. 

γ. 1808, εΖεν}] Τῆς αὐθο 5 ἀ88 
ὑπ15 νγογὰ οὐ ἃ] οσοϑβίοη ὙὙΠ6ΥΘ 
ὉΠ6Υ Οϑηρα {Π6 Βα 76οὐ, δια 1 15, 
ἂἃ5Β ὕπθ6 ΒΥ ΘΙΜΠΔΡ ΔῊ Β ἀθἤηθ ΗᾺ 
συγκατάϑεσις μὲν τῶν εἰρημένων, 
συναφὴ δὲ πρὸς τὰ μέλλοντα, ΟΥ̓ 
85 ϑηοίΠοΡ οὴ6 ἴῃ ΒΘΚΚ. Τιοχῖο, 
ϑοραον, Ρ. 348: ταῦτα μὲν δὴ 
οὕτως" ἔστι. γὰρ ἐπίῤῥημα ἀφο- 
ριστικόν" ἐπὶ γὰρ τοῖς ἤδη εἰρη- 
μένοις ἐπιλεγόμενον ἀφορίζει αὖυ- 
τα. Ἐπιβια. ΟΥ, ν. 416, ΕἸ. ὅ84, 
ῬὨΠ. 4808. ΑΧ]. 101: 

γ. 1808. ἐμαυτοῦ ἌΝ ὅ66᾽ 
Μεδύί: 8.:872. 
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οἵ νῦν ξὺν ἑπτὰ τάξεσι, ξὺν ἑπτά τε 
λόγχαις τὸ Θήβης πεδιον ἀμφεστᾶσι πᾶν᾽ 
οἷος δορυσσοῦς ᾿Δἀμφιάρεως, τὰ πρῶτα μὲν 
δόρει κρατύνων, πρῶτα δ᾽ οἰωνῶν ὁδοῖς 

1910 ὁ δεύτερος δ᾽ Αἰτωλὸς Οἰνέως τόκος, 
Τυδεύς τρίτος δ᾽ ᾿Ετέοκλος, ᾿4ργεῖος γεγώς 

1818 

; ς Ι ἔν. ’ ᾿Ὶ τέταρτον Ἱππομέδοντ᾽ ἀπέστειλεν πατὴρ 
Ταλαύς᾽ ὁ πέμπτος δ᾽ εὔχεται κατασκαφῇ 
Καπανεὺς τὸ Θήβης ἄστυ δῃώσειν πυρί" 

1315 ἕκτος δὲ Παρϑενοπαῖος ᾿άἀρκὰς ὄρνυται, 1820 

ἐπώνυμος τῆς πρόσϑεν ἀδμήτης χρόνω 
μητρὸς λοχευϑείς. πιστὸς ᾿Δταλάντης γόνος" 

Ο Υ͂, 1801. τὸ Θήβης πεδίου) 
566 Ῥμι]οοῦ. 1407. 

Υ. 1808 ---1820.. Α ἀδδβουϊρύϊοι 
οὗ ὅπ βθυθῇ οδμἱϑῖβ 15 Τουπα ποῦ" 
ΟὨΪΥ ἴῃ ὅπ6 ΘΟρΡΟΠΪη8] Ρ]ΔῪ οὗ 
ΑΘΒΟΒΎ]ὰΒ δηα Επιν. ῬΒορη. 100 
-- 200. δηα ὥρρ!. 868 54α4., Ὀυΐ 
180 ἴῃ ]1οα. 1ο. ΤΥ, 0645ᾳ. θᾶ 
ΑΡΟΙ]οᾶ, Π71, 0. ΤΊΏΘΥ δὺθ ΒΟΎΤΘΥΟΥ 
Βοιηθυ δῦ αἰ Υ θη τη {Ππ6 11 ΘΠ Π116- 
τοῦθ οὗ ὑπμ6 ἤϑιηθθ, Ἀβθβϑοῃυ 
ΘΔ ΞΟΡΏΟΟΙΘΒ. ΘΡΎΘΘ, 8δηα ὑγ6 76 
ἔοΠ]Πονγθα Ὀν ἴπ6 Αγρῖνϑϑ, 566 Ρδὺυ- 
ΒδηΙὰΒ Π,. 20, 4. Αρο]]οάοχιβ 
ΤαΘη 05 αἰ ογθαῦ ορίηΐοηβ, ἂμ 
ἘαρΡΙ 65 15 ποῦ ουὐϑῃ οοηβιβϑύθηῦ 
τ Εἰτηβο 1, ΕῸΣ ἴῃ {πΠ6 ῬΒοΘηΪ5- 
586 Π6 τηρῃὐοηβ Ηἱρροιηβάοῃ, ΤῪ- 
ἄραβ, Ῥδυίμοηορϑοιβ, ῬΟΙγπΪο68, 
ΔΑαἀγδβίαβ, Ατηρ ίδγϑαβ, δη4 Οδρὃ- 
ὨΘαβ, ἴῃ ὑπ ΘΌΡΡΙΙΟΘ5 Οθρϑηθαβ, 
ἘθοοΙθβ, Ηϊρροιάθάοῃ, Ραγίμρηο- 
Ρϑϑυβ, Τγάθαβ, Ῥοϊγηΐοθβ, δπη8 4150 
Ααἀγαβίαθ, ψῈΟῸ δ΄'ομῃθ ϑβυχγίνρα. 
Ῥιοάουτβ 8ηα ΑΡοΟ]]ΟαουΥιβ σῖγα [Π6 
ΒΒΤΩΘ ὨΘΙΏΘΒ. ἃ8 Βπαγὶρι65 ἀο065 ἴῃ 
ἴπ6 ῬΒοοπῖββαθ. ΒΕΙΒΙα. 

Υ. 1808 5ᾳ. τὰ πρῶτα μὲν ὃ. 
κρατύνων) ἮΝ ΘΥ 6. ΘΟΙΏΡΘΥΘΒ ΑἹ. 
1800: στρατοῦ τὰ πρῶτ ἀριστεύ- 
σας. γι 48: τὰἀπρῶτα καλλιστεῖ" 
ἀριστεύσας στρατοῦ. ΒΒ οΙπΒῖρ: 
ΟΠΔοῖ ἢ ΜΔΥ δηᾶ ἴῃ {π6 
Βοΐθῃησθ οὗ ΔΌΡΌΣΥ. δ'ΟμδοῖοΥ 
ΟΌβουγοβ ὑπᾶὺ πρῶτα δ᾽ σπΒῖΟΝ 
ΓΟ]]οΟνγ8, 15 ΓΘ 8016 οα ϑοοοιηῦ 

οὗ {πῃ οὔ βϑίοη οὗ {π6 αὐίϊοϊθ, ΟΕ, 
5ΘΙαΙοΥ Ἐπτ. ἘΠ, 429. 

Υ. 1818 58ᾳβ. κατασκαφῇ -- 
ἄστυ δηώσειν πυρί) Τὴ6 56:86 
ΒΘΘΙῺ5 ἴο 6: ὑμαῦὺ Β6 Μ1Π]1 80 
ταγδρθύμο οΟἱὐγ πλίῃ ἔἶγ6, 8.8 
ὅο ΙρΘγ 61 10 πῖῦὰ ὅπ 6 ρσγοπὺππᾶ. 
ὅθε ῬμΙ]οοῦ. 1120 8. 

Υ. 1816. 5 6Π01.: Ἔνιοι οὐ τὸν 
᾿4ταλάντης φασὶ Παρϑενοπαῖον 
στρατεῦσαι, ἀλλὰ τὸν Ταλαοῦ, ὃν 
ἔνιοι διὰ τοῦ κα Καλαὸν προςφαγο- 
ρξϑύουσι, καϑάπερ ᾿Δρίσταρχος ὁ 
Τεγεάτης καὶ Φιλοκλῆς ἱστοροῦσι, 
μλῤδλῃνφύης δὲ Ἑκαταῖος ὁ Μιλή- 

μ τὸ 1810. Κ'΄9Π01.: ἐπώνυμος" 
παρὰ τὸ παρϑένος οὕτω κληϑείς. 
Ἡ γα ἃ ἢ ὑγϑηβ]αίοβ: αὖ βίχ ἢ 
ἴῃ ὨΌΙΌΘΙ ΟΟΙΏ65 με Ατοδ- 
αι ΡΥ ΒΘ ΟΡ ΘΙ 8, ΟΓῺ ΤΥ, 
οη6 ἸΙοπρ' ἃ Υἱγύρίῃ, ὙΠΘΠΟΘ 
μ15 πϑῖὰθ, με ἔδϊιμει 805 
οὗ Αἰδ]δπία. ἥῆᾳ Βπουᾶ τηοῦα 
Θοσαγαύοθυ ἰηὐογργοίβ: ἀουλνπρ' 
μϊ5 ϑῖὴθ ἔγοιῃ ὑμῃθ τοῦ ο 
ΠΟ ῬοΟΙΘ6 δῖπὶ δέου μϑΐῃρ' 
Ἰοὴρ ἃ Ὑἱγρίῃ. ΕῸΥ γ͵ὸ τησϑὲ 
ΒΙΡΡΙΥ αὐτῆς, ἱ. 6. μητρός, δἴίξον 
λοχευϑείς. ὅθ66 Μεύίμ. 8. 684, 
ΕῸΣ ἐπ ρϑηλίῖγο δέου ἐπώνυμος 
860 ν, θὅ.:, ἴον [86 ῬΑΒΒΙΥΘ Ῥϑυῖ- 
ΟΙΡΙ6 λοχευϑείς, ταῖν ηρ' {Π0 58 
φξ86., ῬΆΙ]. 8. ὅο γν. 1818 5ᾳ.: τοῦ 
κακοῦ πότμου φυτευϑείς. 

Υ͂. 1311. ᾿ταλάντης γόνος] 
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ἐγὼ δὲ σός, κεί μὴ σός, ἀλλὰ τοῦ κακοῦ 
πότμου φυτευϑείς, σός γέ τοι καλούμενος, 

1820 ἄγω τὸν ἄργους ἄφοβον ἐς Θήβας στρατόν. 1925 

οἵ σ᾽ ἀντὶ παίδων τῶνδε καὶ ψυχῆς, πάτερ, 
ἱκετεύομεν ξύμπαντες ἐξαιτούμενοι 
μῆνιν βαρεῖαν εἰκαϑεῖν ὁρμωμένῳ 
τῷδ᾽ ἀνδρὶ τοὐμοῦ πρὸς κασιγνήτου τίσιν, 

182 ὅς μ᾽ ἐξέωσε κἀπεσύλησεν πάτρας. 1880 

εἶ γάρ τι πιστόν ἐστιν ἐκ χρηστηρίων, 
οἷς ἂν σὺ προςϑῆ. τοῖς δ᾽ ἔφασκ᾽ εἶναι κράτος. 
πρός νύν σε κρηνῶν, πρὸς ϑεῶν ὁμογνέων 
αἰτῶ πιϑέσϑαι καὶ παρεικαϑεῖν. ἐπεὶ 

1880 πτωχοὶ μὲν ἡμεῖς καὶ ξένοι, ξένος δὲ σύ" 1388 

ἄλλους δὲ ϑωπεύοντες οἰχοῦμεν σύ τε 
κἀγώ, τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἐξειληχότες. 

[Υ͂. 1828, 
Οἡ Αἰα]δηΐα ΝΟΥ τΤοῦουβ το Β 8- 
μοῦ ἀθ Μοχίγν. ΟυὐἹἱά ἨἩδρχοϊα, 
1.1. ρΡ. 8607. Θὰ Ἡθγη. Αρο]]οάᾶ, 
1:9.» 3: 

Υ͂. 1818 56ᾳ. ἐγὼ δὲ -- στρα- 
τὸν] Ηδ 5808: θᾳΌ 1 δπὶ {πο ὶγ 
1 ϑοΥ, Ὠπο, βίπορ 1 δὰ ΠΥ 
ΒοΟὮ, ΠΏΡΙΟΤΘ ὉΠ 66 ὍΥ ὕπ689θ 
Τὴ γΥ ἀευρμύονβ δηὰ ὑπίπο οὐ π 
5801.1, ὅο διϑ8ἰ8ῦ ΟἿὟΤ δχρϑᾶϊ- 
ἰ1ο0πη. ἩΕΕΜ. 

Υ.1821. ἀντὶ παίδων τῶνδε 
οὔθ.) ΒΥ Ὁἢπ6856 ὑὉδγ ἀδυρμύθυβ 
εἴο. ὅθ θυ, Ὑὶρ. Ρ. 8δὅ. δηᾶ 
Μ δ φΊΌΗ. 8. 12. 

Υ͂. 1822, ἱκετεύομεν -- ἐξαι- 
τοὐμενοι) ΤῊΘ β8116 ΓΘ ἀπ ἀ δ ΟΥ͂ 
οὐοαγβ ΟΘθα, ΕΗ, 41: ἱκετεύομέν σὲ 
πάντες οἵδε πρόρφτροποι, ὙὙΠΘΥΘ 
566 ποίΐίρ, 

Υ. 1828 8α.β. μῆνιν βαρεῖαν 
εἰκαϑεῖν οἰς.}] ΒοΙδῖρ υἰρμν 
᾿ηὐουρυθίβ: ὑμπῶῦ ὑπο ψι1ὺ τὸ- 
10. ΠΥ ΠΘΔΥΥ ψυϑύῃ ἀρ ϑιηϑῦ 
8, ἯΠηῸ δὰ ρυοοθθαϊηρ ὅο 
γϑυθηῆρα ὑμο 1}. οἔξοτνϑᾶ 
6 ὈΥ ΤΥ Ὀτούδμου. ῬουμδΡΒ. 
186. ΟἿΪΥ ᾿ἰῃηϑίδποο οὗ εὐκαϑεῖν τί 
τινι, ἴῃ ὑπ|5 βιρηῃϊῃοαύίομ. 5. 680].: 
τῷ δ᾽ ἀνδρί: δεικτικῶς" καὶ ἔφῳ 
πυλχνὸς ἐν τῷ τοιούτῳ Σοφοκλῆς. 

κρηνῶν καὶ ϑεῶν Ὠ1πά.] 

Υ. 189ὅ. ὃς ε΄ ἐξέωσε ---πά-. 
τρας] ΤῈ6 ρσϑηῖθῖγα γϑἕθυβ το ἐξέω- 
ὅδ. Α 5118} ΘΧΘΙΏΊΡ]6 ΟΟΘΕΥΒ Απΐ. 
817: καὶ ξυμμετέσχω καὶ φέρω τῆς 
αἰτίας. 

ὙἸβυνι ἐά δὰ δὴ δες δ το δε 
ὙΧ611 ἰηΐουριθίβ: ὑπὸ αοα Π885 
Ριϑοατϊούίοα ὑπμδῦ νυἱούουυ ψΜψ11] 
Ῥθ6 786 Ιοὐὺ οὗ ἢ ο86 ΠΟΙᾺ 
ὕπο 5που] δύ ἀρρῦοὃ 6ἢ. 

Υ͂. 1828, πρός νύν σε εἴα.] 
Οἱ {πὸ ὁμόγνιοι ἀρ᾽δῖ65, γΟ δΥΘ 
ΘΘΏΝΠΠ16, 866 ΒΌΆΠ ΗΚ. οὐ ΤΊ, 
Ρ. 192. ΤΠ πούΐϊοῃ ᾿πρ]164 ἴῃ {Π6 
ϑα]θούῖνγα ἰβ {π᾿ ουχῖ86 γοίθυγθα ἴὸ 
186 ἐουῃίδζη8. Ηθηοθ 1π6 5.6 8ο].: 
παϑητικόν στι τὸ πρὸς πατρῴων 
κρηνῶν ὁρκοῦν᾽" ὡς εἶ “ἔφη, πρὸς 
τῶν ἐκϑρεψάντων σὲ υδάτων. 
Ἡξπμ, ΕῸΣ ὕπο οο]Ἱοοδύϊοη οὗ {Π6 
ῬΙοποῦπ 8566 γ. 200 (245). 

Υ. 1881. οἰκοῦμεν] ἘῸΥ {π6 
τι56 οὗ ὑπ15 διῃηα 5.Π1ΔῪ ΟΣ β 566 
ΤΠΎΤΝ, 

Υ. 1882. τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ 
ἐξειληχότες] Ηανἱηρ ὑΒ6 5818 
[ας δι] οὐέοα, ΗἨδ γϑἔρυβ ἴο ῃ8 
ἔδοῦ οἵ {μοὶν Βδνίπρ θ6θπ οί 
ῬΔΩΙΒΠΘα πο οουμύνυ. 
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ὁ δ᾽ ἐν δόμοις τύραννος, ὦ τάλας ἐγώ, 
κοινῇ καϑ᾽ ἡμῶν ἐγγελῶν ἁβρύνεται" 

[38ὅ ὅν, εἰ σὺ τἠμῇ ξυμπαραστήσει φρενί, 1340 

βραχεῖ ξὺν ὄγκῳ καὶ χρόνῳ διασχεδῶ. 
ὥςτ᾽ ἐν δόμοισι τοῖσι σοῖς στήσω σ᾽ ἄγων, 
στήσω δ᾽ ἐμαυτὸν, κεῖνον ἐκβαλὼν βίᾳ. 

- καὶ ταῦτα σοῦ μὲν ξυνϑέλοντος ἔστι μοι 
1340 χομπεῖν᾽ ἄνευ σοῦ δ᾽ οὐδὲ σωθῆναι σϑένω. 1845 

ΘΒ Ό ΣῈ ᾿ 

Στὸν ἄνδρα τοῦ πέμψαντος οὕνεκ᾽, Οἰδίπους, 
εἰπὼν ὁποῖα ξύμφορ᾽ ἔχπεμψαι πάλιν. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ μέν, ἄνδρες, τῆςδε δημοῦχος χϑονὸς 
μὴ ̓ τύγχαν᾽ αὐτὸν δεῦρο προςπέμψας ἐμοὶ 

134 Θησεύς, δικαιῶν . ὥςτ᾽ ἐμοῦ κλύειν λόγους. 1850 

οὐτᾶν ποτ᾽ ὀμφῆς. τῆς ἐμῆς ἐπήσϑετο᾽ 
νῦν δ᾽ ἀξιωϑεὶς εἶσι, κἀκούσας γ᾽ ἐμοῦ 

τοιαῦϑ', ἃ τὸν τοῦδ᾽ οὔποτ᾽ εὐφρανεῖ βίον. 
ὅς γ᾽, ὦ χάκιστε, σκῆπτρα καὶ ϑρόνους ἔχων, 

1880 ἃ νῦν ὃ σὸς ξύναιμος ἐν Θήβαις ἔχει, 

Υ. 1346. οὔτ᾽ ἄν Ὀϊπᾶ. 
Υ͂. 1348, οὔ ποτ᾽ Ὄϊπά, 

Υ. 1884. κοινῇ -- ἁἀβρύνε- 
ται] ἨοβυομὶαΒβ: ἁβρύνεται" 
κοσμεῖται. ἃ ΟΥ̓ Δι γῖδη ἴῃ Β 6 Κ- 
ΚοΥΡ. 822. δα ά8: ἅρύπτεται, καυ- 
χᾶται. ΔΟΒΘΒΥ!. ἈΡ΄. 1214: ἀβρύ- 
νεται γὰρ πᾶς τις εὖ πράσσων 
πλέον. ἘπΜ51,.. ΟἿ, ΑἹ. 969: πῶς 
δῆτα τοῦδ᾽ ἐπεγγελῷεν ἂν κάτα; 

Υ. 1881. στήσω. σ᾽ ἄγω υ͵ 
ΟΠ Δ ΘΕΘΥ ΘΟΙΏΡΓο5. στη, 1]. 17, 
88: στῆσε δ᾽ ἄγων. 

Υ. 1841. 5. 680].: ἤρξατο πάλιν 
ὁ Χορὸς χρηστόν τι συμβουλεύειν. 
ΤῊΘ γὰρ ἔχπεμψαν 15 τἱρθῦν 1η- 
ἰργργοίθα ὃγ ἩἨρθυδηη: 8568 
ΔΎΤΔΥ ΒΘποΘ6 ἔχοιμ ἢ 66. 

Υ. 1846. δικαιῶν, ὥςτε κλύ- 
δι] ΕῸΥ ΘΧΔΙΏΡΙ68 οὗ Π15 86 οὗ 
ὥςτε 866 ΜδλιΗ. 8, ὅ81. ποίο.2. 

Υ. 1846. ὀμφῆς τῆς ἐμῆς] ΒΥ 
ὀμφὴν 6 ἄοο5 ποῦ τηϑϑῃ τθ γ6- 
Ιγ ἢϊ5 γοῖθθ, θαύ ΠΏΡ]165 8 ἔα ΠΟΥ 
Ρτγϑαϊούϊοι οὗ 86 ἔαΐαγθ. ἩΈΒΜ., 

18δ5 

Υ. 1849. ὅ':4801.: ὅς γ᾽, ὦ κά- 
κιστει πρώ εβν τῇ, ἀποστροφῇ 
χρῆται ἀπὸ τοῦ Χοροῦ ἐπὶ τὸν 
Πολυνείχην ὁ Οἰδίπους" παραφύ- 
λαξον δέ, πῶς οἵ αὐτοὶ τῶν λόγων 
γίνονται, τῶν μὲν ϑηλειῶν ἐγκώ- 
μιον, τούτου δὲ κατηγόρημα. Οπ 
018 Ὀμδηρθ οὗ ΒΡΘΘΟἢ 866 ῬοΟΥ͂8. 
Ηδο. 1187. ὅο ν. 909 (904). ϑορμο- 
ΟΙ69. Πδ5 [0] ονγθα 8. αἰ ουθηῦ 8δ0- 
οουπηῦ, ἀβϑαμηηρ ὑπαύ ῬΟΙΥΠΙΘΘΒ. 
νγ88 Κίηρ' οὗ ΤΏΘΡ65 σμθη Οϑαῖριϑ' 
Ὑγἃ8 ΘΧΡΘΙΙΘα, 116, ἔσγοιῃ γ8. 567 
564. 8δη4 ΟΥ̓ΠΘΥ Ρ]Δ 6685 ἴῃ 0815 Ρ]δν, 
Π6 ρΡρβϑὺβ ἴο πᾶν ὑμπουρμὺ ὑπδὺ 
ΟΥϑοῦ βιοσοοαρᾷ ἴο ὅπ {Π͵ΌΠ6 ἵτ- 
τηϑαϊαύθν δέου {π6 ἀοίθούίου. οὗ 
Οδαϊραβ᾽ σα], δηα ΠθΙα τ δύ θη 
δῦ Ὁπ6 Τἴπηθ οὗἨ Π΄5 Ῥδηϑηηηθηῦ. 

Υ. 1860. ἃ νῦν -- ἔχει] ὙΒοΥΘ 
γνῶ 8. Ὧ0 ΥΘϑΒΟῚ ἔοΥ ποῦ γΥΙ 1ηρ᾽ οὺς 
νῦν. ΤῊ οοηβυγπούϊοη 15 ΤΥ ΤΠ ΟΥ̓́Θ᾽ 
ἀΠτιΒ8]} ἰὼ ΕΠα τ, ΒΘΘΘΙ, 789: εἶδδο 
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Ἁ φ'ιν8 ἰν » ,’ ’ 9 3 ’ 

τὸν αὐτὸς αὑτοῦ πατέρα τόνδ᾽ ἀπήλασας. 
» , νὰ 

κἄϑηκας πολιν καὶ στολὰς ταύτας φορεῖν, 
« -»" ’ »" 9 

ἃς νῦν δακρύεις εἰρορῶν, ὅτ᾽ ἐν πόνῳ 
τ εν ᾿ , ἂν ᾽ ᾿ 

ταὐτῷ βεβηκὼς τυγχάνεις κακῶν ἐμοί. 
188 οὐ κλαυστὰ δ᾽ ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οἰστέα 1860 

τάδ᾽. ξωςπερ ἂν ξῶ σοῦ φονέως μεμνημένος. 
σὺ γάρ μὲ μόχϑω τῷδ᾽ ἔϑηκας ἔντροφον, 
σύ μ᾽ ἐξέωσας᾽" 
ἄλλους ἐπαιτῶ τὸν καϑ' 

1800 εἰ δ᾽ ἐξέφυσα τάςδε μὴ 

ἐκ σέϑεν δ᾽ ἀλώμενος 
ἡμέραν βίον. 
᾿μαυτῷ τροφοὺς ἶ 1808 

τὰς παῖδας, ἠτὰν οὐκ ἂν ἥ, τὸ σὸν μέρος" 

Υ. 1800. Βταποῖκ τἰρθυγ τοϑᾶρ ἕωςπερ. 
[Ὁ ἴῃ ἃ. νγϑίαϊπβ 10]. 5.86. ΑἹ. 

Ὑ.:1861. ἤ ταν 1πᾶ. 

δ᾽ ἂν ἢ πλεύρ᾽ ,.ἢ δίχηλον ἔμβα- 
σιν ῥιπτόμεν᾽ ἄνω τὲ καὶ κάτω. 
Ἐ,ΜΒῚ,. 

1090. 

Υ͂. 1381. αὑτοῦ] 1. 6. σαυτοῦ. 
568 Υ. 980 (927). 

Ὑ, ΤΡ: κάϑηκας ἄπολιν 
καὶ οἴς.] Βοίογα καὶ --- φορεῖν γγ8 
τηπιϑύ ΒΌΡΡΙΥ ἐποίησας, ΜΟΙ 18 
οοπίεϊηθα ἴῃ ἔϑηκας. Οἷ. ΜούᾺ. 
8. 684. 8. 

Υ͂. 1868 5ᾳ. ἐν πόνῳ ταὐτῷ 
βεβ..--- ἐμ οἵ] Ῥὸν ταὐτῷ ἐμοί 566 
Μδύτα. 8. 886. 1., ἴον βεβηκὼς 566 
ΣΝ, 

Υ. 1866. σοῦ φονέως] Τμαῖ 
ῬοΙγηΐοθβ ἴ5 681164 ἐπ φονεὺς οὗ 
Οφαϊραβ, τηυδύ Β6 υαπαουβίοοα, 58 85 
Ηοῖβῖρ, ἴῃ ὑΠ6 ,5ϑ1ὴ6 τη 6), ἃ 8 
πὶ Βοηθοα ῬΒοθη. 318. 5805 οὗ 
Οοαϊραβ: αὐαϊοᾳααϊᾷ ρούοδὺ δὰ- 
ἔθυσα οὐτα δὴ Π]ΟΥ̓́Β, ὑΙΡ1 ΠοΟ 
γιύδ ρδύα 1ὖ, δηᾶ οοΥύϑη]υ {π6 
Ταῖμου νγῶὰβ ἀοργῖνϑα οὗ 116 Ὀγ ὑπ6 
ὩΘΡΊΙ θη 6 οὗ ὑπ 80ὴ ἴῃ ποὺ 8ὰ0- 
Ροχθίηρ' δα ΠΟῸΓΙΒΏΙηρ 15 οἱ ἀρ. 
δο Οεα. ΚΒ. 584. 

Υ. 1887. μόχϑῳ τῷδ᾽ ἔϑη- 
κας ἔντροφονυ] 1. 6. ἃ5 “ ἃ 60} 8 
ΤΙ ΘΉΟΙΥ ἘΡΡΗΗΣ εἰς τόνδε τὸν 
μόχϑον ἔβαλες, ," ῷ νῦν τρέφο- 
μαι, ἷ. 6, εἰμί. ΟΥ̓, ΑΊ. 622: μάτηρ 
παλαιᾷ Ἦν οφος ἁμέρᾳ. 

Υ. 1808. ἐκ σέϑεν δ᾽ ἀλώμε- 
νος] ΤΠ 185 ἀϑοᾷ ἴπ ἐπ6 ΒΒ 1ΤῈ6 
ΤΑΘΏΠΘΥ ἃ 8 ὕΠ6 ΘΟΙΏΙΉΟΠ Ρῃ 886 φεύ- 

ΤΙ6 Μϑ5. ὥςπερ 

γειν ὑπό τινος, ὙΠΟ ΡΥΟΡΘΥΙ͂Υ 
ΙΏΘΘΏΒ ὕὅο Ὀ96 ἀγίνϑῃ ἴο ΕἸΠΣρμύ 
ΟΥ ὧο θ6 ὈϑηΒποα ΒΥ 8010 
956. ὅον. 444: φυγάς σφιν ἔξω 
πτωχὸς ἠλώμην ἐγώ. : 

γ.1859. ἄλλους τ βίου] ἘΠ 68. 
111: βίον δ᾽ ἐπαιτῶν εἷρπ᾽ ἀγύρ- 
της τις λάτρις. Οομρδγθ 1ῃ6 ψοτᾶ 
ἐπαίτης. -- καϑ' ἡμέραν. 866 
ῬΒΙοοί, 1089. ΡΙαί, Βρρ. ὙΙΠ, 
Ρ. ὅ67. ργ.: ἕνα πένητες γιγνόμε- 
νοι πρὸς τῷ καϑ᾽ ἡμέραν ἀναγκά- 
ξωνται εἶναι. ΝΈνΕ. 

Υ͂. 1800. εἰ δ᾽ ἐξέφυσα τάςδε 
μή ᾽᾿μαυτῷ] Τῇδ οοπδίχπούζοι οὗ 
[Π6 Ραββδρθ ἄθβϑυνβδ ποίϊοθ οἡ δο- 
ὁουηῦ οἢ ὑπ6 ῬΑυΌ1016 μὴ [ΟΠ] οἱ ηρ᾽ 
ὑπ γουῦ, τπιθϑηΐηρ: εἰ δὲ μὴ ἐξέ- 
φυσα͵ οἷο, ΕαΥ, Ηδος. 10 54.: ἵν᾽, εἴ 
ποτ᾽ Ἰλίου τείχη πέσοι, τοῖς ζῶσιν 
εἴη παισὶ μὴ “σπάνις βίου. Οἱ. 
1616: φραάξε μήποτ᾽ ἀνθρώπων τι- 
νί. δια ὅ94. ΤΥΔΟΠΙη. 888. Ατὶ- 
Βύορ!. ἤδη, 699, Ὁ ϑπμοβύμ θη. 
Τιορί. Ρ. ὅ0. ΥΥ. σκοπεῖτε μὴ οἷο. 
Οομῃ͵οοῦ. Ρ. 06. Τ6 παορδαύϊνο 15 
ὑππ8 τϑμαθγθα τηοΥθ ἔογοΐθ]6, δηᾶ 
γγὙ6 5Που14 Ὑοηάου ἴῃ Τιδύϊη: ἀποᾶ 
51 85 ΠΟ φσ'Θημαΐββθιῃ δ] ὑτγὶ- 
698 τὰ 11. ΒΕΙ8. Οἐ. Ῥμιοοί. 67: 
εἰ δ᾽ ἐργάσει. μὴ ταῦτα. ΕἸ. 992 
54.: εἰ φρενῶν ἐτύγχαν᾽ αὕτη μὴ 
κακῶν. ὅ66 ,“Δηῦ. 96 Βα. 

Υ͂. 1861. ἡτὰν οὐκ ἂν ἢ] ΤῈΘ 
Ρδυίϊο!ο ἤτοι 15 5Β᾽ π1 1 }]Ὺ ΡΙδοϑᾶ ἴῃ 

11 
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νῦν δ᾽ αἵδε μ᾽ ἐκσώξουσιν, αἵδ᾽ ἐμαὶ τροφοί, 
αἵδ᾽ ἄνδρες, οὐ γυναῖκες, ἐς τὸ συμπονεῖν᾽ 
ὑμεῖς δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλου, κοὐκ ἐμοῦ, πεφύκατον. 

1300 τοιγάρ σ᾽ ὁ δαίμων εἰςορᾷ μὲν οὔ τέ πω 1870 

ὡς αὐτίκ᾽, εἴπερ οἵδε κινοῦνται λόχοι 
πρὸς ἄστυ Θήβης. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως πόλιν 
κείνην ἐρείψεις ἀλλὰ πρόσϑεν αἵματι 
πεσεὶ μιανϑείς, χὠ ξύναιμος ἐξ ἴσου. 

1370 τοιάς δ᾽ ἀρὰς σφῶν πρόσϑε τ᾽ ἐξανῆχ᾽ ἐγώ, 197 

νῦν τ᾽ ἀνακαλοῦμαι ξυμμάχους ἐλϑεῖν ἐμοί, 
ἵν᾽ ἀξιῶτον τοὺς φυτεύσαντας σέβειν, 
καὶ μὴ ̓ ξατιμάξητον, εἰ τυφλοῦ πατρὸς 

μς͵ ΔΡΟάοΒ15 Ὀγ Εατν. ἘΠΏΡΟΙ, 480: 
ἠτἄρ᾽ ἂν ὀψέ Υ ̓ ἄνδρες ξεύροιεν 
ἄν, εἴ μὴ γυναῖκες μηχανὰς εὑ- 
ρήσομεν. 80 οὔτοι ὈΘΙοΥ Υ. 1861 
(1846.) δηᾶ τοὶ ΕἸΘοίν. ὅ82: εἰ γὰρ 
Ἀτενοῦμεν ἄλλον ἄντ᾽ ἄλλου, σύ 
τοι πρώτη ϑάνοις ἄν, εἰ δίκης γε 
τυγχανοις. ΔΑ]. 460: εἶ δέ τις ϑεῶν 
βλάπτοι, φύγοι τὰν χώ κακὸς. τὸν 
κρείσσονα. ῬὨΙοοῦ. 886: εἰ ταὐτὸν 
τούτῳ γνώμαν ἴσχεις, μᾶλα τοι 
ἄπορα πυκινοῖσιν ἰδεῖν πάϑη. ἘῸΤ 
186 ἔουτα ἦ͵ 8606 Μεαύψῃ. 8. 216, 4. 

1018. τὸ σὸν μέρος] Α5 ἴδτ 
ὃ 8 ἄδΡ δη 5 οἤ Π66. Επων. ΕΠ 68. 
406: “Ἕλλησιν ἡμᾶς προὔπιες τὸ 
σὸν μέρος. Ἠοτδο]. 678: ἀλλ᾽ εἶμ᾽" 
ἐρήμους δεσπότας τοὐμὸν μέρος 
οὐκ ἂν ϑέλοιμι πολεμίοισι συμβα- 
λεῖν. Ἐπ, μδι,.. ΟἿ, Απῦ. 1002, Οαα. 
Ἐν. 1609, ΤΥΎΔο}. 121. 

Υ. 1806 54. τοιγάρ σ᾽ -- ὡς 
αὐτίκ᾽ ῬΙΟΡΘΟΙ͂Υ: ὙΠΘΥΘἔΟΥΘ 
1Π6 σοῦ ἅοθβ. ποὺ γού Ιοοῖκ 
ἀρΡροῖ ὑπ 66 γι ἢ ὑπ αῦ ογο, τὺ ἢ 
ὙΒΊΟΒ ΒΘ 11] ΒΒ οΥ Υ ΘΠ οΙα 
166, 6. ΨΜ1]Π 5ΒουῦΥ Ρ6 
ἀνγοηροα οη π 606. ΜαβρΥδν 6 
ΘΟΠΙΡαΥο8. ῬΙπά, Ῥυίῃ. ΠῚ, .151: 
λαγέταν τύραννον δέρκεται. ὁ μέ- 
γας πότμος. ΟΠ ΥΘΥ ΒΘΙΟΥ Υ. 
1686: ϑεοὶ γὰρ εὖ μέν, ὀψὲ δ᾽ 
εἰςορῶσ᾽, ὅταν τὰ ϑεῖ᾽ ἀφείς τις 
εἰς τὸ μαίνεσϑαι τραπῇ. ὅ δ 005 
αποΐο5 ΠΙΊΡΒΙΪ5. ΟΥ̓ ΑΡΙΒΟΥ ἴῃ 
ῬΙαύανοι, Τ. 11. ρ. 1124. Ε΄: ἔστιν 

Ζέκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πάνϑ'᾽ 
ὁρᾷ. 60]]. γΥυγύύθηρ. ΡΙαΐ, ἂς ΚΆ, 
Ν. Υ. ν. 18: ἀϑέσμοις ὀξὺν ἐπι: 
βάλλει τὸν ὀφϑαλμόν. Ἡδ]1οά. 
ΤΌ 1. Ρ. 89: δεινὸς ὁ τῆς 4Ζέίκης 
ὀφθαλμός. 1ᾶ. Τ΄ 11. Ρ. 2369. 6α. 
ΒΙρΡ. 6011. Τουγ 1116 οὐ Οδμαν, Ρ. 
204. Τοὺρ οὐ δ'ιυϊᾶ. Τ, 1. Ρ. 88. 
Οἵ. Μεαύθμῖδο Μίβο. ῬΆΏΪ11]. Ὑο]. 
Η. Ρ, 1. Ρ. 9. ἃπ6 Βατ. Ηθο. 488: 
ὦ Ζεῦ, τί λέξω; πότερά σ᾽ ἀνϑρώ- 
πους ὁρᾶν; 

Υ. 1810. τοιάς δ᾽ ἀρὰς -- ἐγώ] 
ΕῸΥ ὕΠ|656 ἔΟΥΙΏΘΙ ΟΟΥ565 ΠγοΚοα ὈΥ 
Οεάϊρυβ 566 ποθ οἢ Αγρ. Ρ. 17 58. 
Υ. 1811. ἀνακαλοῦμαι ξυμ- 

μάχους ἐλϑεῖν ἐμοῦ Οἷἁ ν. 
1012 (1009). ἀραὶ, ννῖο ἢ γγ88 τα6- 
ΓΘΙΥ δΔρΡρΡϑι]αῦῖνθ ἴῃ ἴπθ ΦΟΥΤΠΘΥ 
6156, ΓΟΙΟΥΒ. ΠΟΥ ἴο {π6 σοάα 5568 
50 ΟΔ]164, ΤΉΘΥ δὺο δυἱαθηῦν ποῦ 
ὑπ6 ΕἾΤ165, ψ}0 800 ἱῃηγοϊοᾶ νυ. 
1391 (4886). ΤῊΘ 58Π}6 μῖη οο- 
ΘΌΥΒ ἴῃ ἘΠ. 111 54ᾳ.: ὦ πότνι᾽ ἀρὰ 
σεμναί τὲ -- Ἔρινύες. ΒΕΙΒ. 

Υ. 1818. καὶ μὴ ᾿᾽ξατιμάξη- 
τον-- ἔφυτον) Η ϑγη δὴ ἢ τἱρ ΒΟΥ 
ΘΧΡΙΔΙΏΒ: ΠΟΙ ὑπιηκ Ὁ ἃ ὑγ116 
1 γ8 δῖ 500} 8δπᾷᾶ 80 ἱππρῖὶ- 
Οἵ 5 Β0η85 Οὗ ἃ νιϑίοπρᾶ δπα 
ὈΠ πᾶ βῖτϑ. ΤῈ 1αϑὺ νγογάβ, αἵδε 
γὰρ τάδ᾽ οὐκ ἔδρων, {π6 58πι 
ΒΟΠΟΙ Δ. ΟΌΒΘΥν 68, 816 Θα πη γ 8 Ὁ]6 ἀπ 
Τοπομῖηρ' ἢ {Π 6 ῚὙ ΒΡ] ΤΟΙ ν, ΒΘ ΥἸΠρ' 
{π6 Θχοθβϑβ οὗ ΠΙΒ ουἱϑ οὐ ϑοοοπηΐ 
οὗ {πὸ νυ] οᾶμοϑβ οὗ Ππῖ85 50η8, δ:η 

ΒΟΥ ΨΎΨΨΌ ΕΝ Ξ 
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τοιώδ᾽ ἔφυτον. αἵδε γὰρ τάδ᾽ οὐκ ἔδρων. 
1378 τοιγὰρ τὸ σὸν ϑάκημα καὶ τοὺς σοὺς ϑρόνους 1380 

-" , δ , 

κρατοῦσιν. εἴπερ ἐστὶν ἡ παλαίφατος 
, ῇ Ν 3 ὔ ῇ 

Ζέκη ξύνεδρος Ζηνὸς ἀρχαίοις νόμοις. 
ι δ᾽ Ἐὰν δ θα ἐλ ἢ ͵ διε 2 ᾽ -» 

συ ὃ ἔῤῥ᾽ ἀποπτυστὸς τε κἀπατῶρ ἐμοῦ, 
"» Ὲ Ἄ Ἁ 3 Ἂ 

κακὼν κακιότε, ταςδὲ συλλαβῶν ἀρᾶς, 
1880 ἅς σοι καλοῦμαι, μήτε γῆς ἐμφυλίου 188 

δόρει. κρατῆσαι, μήτε νοστῆσαί ποτε 
᾿ ὡ » Πρ λὸς δ: 

τὸ κοῖλον 4ργος., ἀλλὰ συγγενεῖ χερὶ 
᾽ Ἧ ε ϑανεῖν., κτανεῖν 8᾽ ὑφ᾽ οὗπερ ἐξελήλασαι. 

τοιαῦτ᾽ ἀρῶμαι, καὶ καλὼ τὸ Ταρτάρου 
1385 στυγνὸν πατρῷον ἔρεβος, ὥς σ᾽ ἀποικίσῃ᾽ 1800 

καλῶ δὲ τάςδε δαίμονας καλῶ δ᾽ Ἄρη, 

Υ. 1874. ἐφύτην Ὁϊπᾶ. 

186 ϑἴοθοϊου 1 ἢ Πὶ5. ἀδαρ ΘΥ5 
μιδα τηογῖίοα. 

Υ͂. 181ὅ 584. τοιγάρ -- κρα- 
τοῦσιν] ΝΥ ΠΘΥοίουθ, ἢ6 5808, ὉΠ6 
Ὀῖσδθ οούδιη θοῦ γοῦν βοδύ δὖ {Ππ6 
αἰύαν οὗ Νορίαπο δᾶ {Π6 τόπο αὖ 
ΤΠ6Ρ65. βαμ, ΕῸΣ ὑπ6 δοουδαῦνο 
ἀορεμαϊηρ' ου κρατεῖν 566 Μὸ.}. 
8. 8600. Ῥ. ΤΈΘΥΘ 15 ρσγοδῦ ἔουοθ ἴῃ 
[π 86 οὗ {π6 ργθβϑθῃηῦ. 

Υ. 1876. ἡ παλαέφατος) Νὁ- 
γ}ἂὼὰ: ὑδηαίϑιη ΟΥ̓Δ ΟῸΪ185 Ῥυυ- 
αἰῦδ. 

ΥὙ.1877. Δέκη ---νόμο ἐς] ΤΒαῦ 
ΖΙίκη ἰβΒ οομπβιἀογθᾶ {π6 πάρεδρος 
οὗ Φογθ 185. 1611 Κῆόνῃ, δπᾶ ῃο- 
Ὁορα Ὀγ {μ8 δοππηθηΐαίουβ οα ἐπ 6 
Ῥάβδαρο. Τηβίοδα οὐ Ψαριῦοῦ "6 
Βεγ8 Ζηνὸς ἀρχαίοις γόμοις, 188 
56η86 θοἱπρ: βίη οε πδύϊοο ΡΥ 6- 
ΒΘΥΘ5 πὶ Βοξοίγ [Ὡς διῃηοιθηΐ 
185 οὗ δογνγθ. Τῆϊθ 85 6 θη 
ΔἸνθδγ τηθηὐϊομθα ὈΥῚ ΒτΆπΟΚ. 
Ηκαμ. Επτ. Μοᾶ, 164: ὦ Ζεῦ, 4ὲ- 
κῇ τε Ζηνός, Ἡλίου τε φῶς. 
ἘἸΤΆΒΙΘΥ ΘΟΙΉΡ Δ. 68 Απΐ, 191: τῶν 
μεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς ϑὲε- 
σμῶν. ὅὃο Ἠε65ϊ1οα. Ορρ. διηᾶ Ὁ. 
γ85. 260 544. δῃᾶ Πα δύῃ. Ατὶ- 
Βίορι, Ρ. 112, 2ὅ 86ᾳ.: τὴν ἄπαρ- 
αίτητον καὶ σεμνὴν Δίκην, ἣν ὁ 
τὰς ἁγιωτάτας ἡμῖν τελετὰς κα- 
τάδειξας Ὀρφεὺς παρὰ τὸν τοῦ 

Διὸς ϑρόνον φησί καϑημένην πάν- 
τα τῶν ἀνθρώπων ἐφορᾶν. 

Υ. 1319. τάςδε συλλαβὼν 
ἀράς] ΤΏΘ56 ΟΌΥ̓Β6Β ΔΟΘΟΙΏ- 
Ρδηγίηρ' γοῦ. Βατρ. ἔν, ῬΊ τα. 
ΙΧ, εἷς τοι δίκαιος μυρίων οὐκ ἐν- 
δίων Ἀρατεῖ, τὸ ϑεῖον τὴν δέκην 
τὲ συλλαβών. Τὸ 15 αἰ ονθηΐ ἴῃ Οδά. 
Ἐ. 911: τὰ δ᾽ οὖν παρόντα συλλα- 
βὼν ϑεσπέσματα. ΦΑΟΘΟΒΒ. 

Υ. 1884 5ᾳ. τοιαῦτ᾽ ἀρῶμαι 
-- ἡποικίσῃ)] Βοῖβῖρ τοηᾶρυβ: 
1 {Π 656 ΘΌΥΒΟΒ 1 1 ΟΪΚΘ 
ὑμ6 Βαῦθῖα] ρδύθυμδὶ ἄδυκ- 
ὨΘΆΒΙΜΤ αΥγαΥγαβίο ἀγῖνομθθ 
ἔγοτῃ ὑμγ Ποπιθ, οχοθρύ ὑποιρῃ 
Π6 5μου]Ἱᾶ γϑῦμου ἤδνα οοποϊααρα: 
'ο ἄγτδρ μθο βῆ θρ. Νοιμ Υ Π6 
ΠΟΥ ΘΗΥ͂ ΟΥΒΟΥ οὗ {πὸ οοτημηθηΐδ- 
ἴον ᾶΥο Θχρ] δἰπϑα {Π6 ὑγπι6 56η868. 
1 γτοπάου : 1 ἰηνοῖκο πε μδίο- 
] ἄδυκηθθυ οὗ Ταγύδγυιβ, 
ὙΏΙΘΟΝ ΘΟΠΟΘΆ1Β8 ΤΥ ἔδυ ουΥ 
ΤΠ αῖὰ8, ὧο ἀτὰρ ὕΠ 66 ΔΎΥΔΥ 
Πθη 66. ΕὟΥ 885 1,18 γγ885 8] ἴῃ ὈΥ͂ 
{πὸ παπᾶ οὗ 15 850η, 80 6 ὈΥΔΥΒ 
ὑπῶῦ [πΠ6 γοῦ ρυθδύθυ ᾿τηριούυ οὗ 15 
ΟΥ̓ ΒΟΤΒ ΤΊ 6 ΡῈ ΠΪΒῃ 6 ὈΥ ΤΠ ΘΙ 
ον παπᾶβ. ΗΒΕΜ, ΕῸΙ ἀποικίσῃ 
ΡΣ} 1: ἴτ ΘΟΙΏΡΤΘΒ ΤΊΡΒΟΒ. 964: 
αὖρα, ἥτις μ᾽ ἀποικίσειεν ἐκ τό- 
πων. 

Υ. 1880ὅθ.Ὀ τάςδε δαίμονας] 

τε" 
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Ὶ »" Ἁ Ἁ ὡς ’ 

τὸν σφῶν τὸ δεινὸν μῖσος ἐμβεβληκότα. 
Κ εὐδινν 19, Ἢ ὅ.. ἡ ᾽ ι 

καὶ ταῦτ᾽ ἀκούσας στεῖχε, κἀξαγγελλ ἰὼν 
ἢ ον ’ -" - 3. ΚῪ 

καὶ πᾶσι Καδμείοισι, τοῖς σαυτοῦ ϑ'΄ ἀμὰ 
1390 πιστοῖσι συμμάχοισιν, οὔνεκ᾽ Οἰδίπους 1995 

τοιαῦτ᾽ ἔνειμε παισὶ τοῖς αὑτοῦ γέρα. 

ΧΟΡΟΣ. 

Πολύνεικες, οὔτε ταῖς παρελϑούσαις ὁδοῖς 
ξυνήδομαί σοι, νῦν τ᾽ ἴϑ' ὡς τάχος πάλιν. 

ΠΟΛΥΝΕΊΙΚῊΗΣ. 

οἴμοι κελεύϑου τῆς τ᾿ ἐμῆς δυςπραξίας, 
1895 οἴμοι δ᾽ ἑταίρων οἷον ἄρ᾽ ὁδοῦ τέλος 1400 

Ἵ» 3 ΄ 53 “ ΄ 
Ἄργους ἀφωρμήϑημεν. ὦ τάλας ἐγώ, 
τοιοῦτον, οἷον οὐδὲ φωνῆσαί τινι 

Ὗ; 1867, 
Τυγν αἰ 5. ΘΟ]. 

ΤῊ ΕἾΤΙΘ68 806 ϑυταθηῦ]ν τηθϑηΐῦ. -- 
ΕῸΥ Μϑδυβ, ὑπουρμῦ {Π6 δαΐμου οἵ 
ΘΥΘΙῪ ΟϑΙδιῖΐν ἃηα ἀθαίῃ, 8566 
Οεά, ΝΒ. 188. 

Υ. 1889. καὶ πᾶσι Κ. τοῖς 
σαυτοῦ ὃ] ΤῈ ρδυίϊοϊθβ καὶ -- 
τὲ ΘΏΒΟΥ ἴ0 ΘΘΟἢ ΟἾΠΟΙ, 885 ἴῃ [.8- 
τὰ οὖ -- 48. Οἵ, Οκα, Ἐ. 847: 
ἴσϑι γὰρ δοκῶν ἐμοὶ καὶ ξυμφυ- 
τεῦσαι τοὔργον εἰργάσϑαι ϑ᾽ οἷο. 
Δηΐ, 884 564.: τοῦτο καὶ πολιοῦ 
πέραν πόντου χειμερίῳ νότῳ χω- 
ρξῖ, --- ϑεῶν τε οἷο. Εαγ. Βαδςοι. 
806 544ᾳ.: ἔτ᾽ αὐτὸν ὄψει κἀπὶ 
Ζελφίσιν πέτραις πηδῶντα σὺν 
πεύκαισι -- μέγαν τ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδ᾽ 
αἴο. ΕῸΥ ἃ {}]] δοοοπηΐ οὗ {π6 1.8- 
{1 86 866 Ἠ δῃα᾽5 ΤΌ,ΒΘΙΠΠΠ18 
Τ. 11. ρ. ὅ27 5βαα. '᾽ΛΊα᾽ τϑύ ποῖ 
[δ ῖκο καὶ --- τε ἴῃ {Π6 58 1η6 ΘΠ ΘΙ 
85 καὶ - καί. Φαδύ ἃ5 {π6 ἔογοθ 
οὗ ὑπ6 ρῬυύϊο!οϑ τὲ δῃηᾶ καὶ 15 ἀ1- 
ουθηῦ, 850 οπρῇηΐ ΠΥ ὅο θ6 5016 
ἀἰβυιηούίοη θούνθθη {Π6 86 οὗ καὶ 
-- καὶ δᾶ καὶ -- τέ. ΟΥ. Βοϑέ 
8, 184. ποΐ. 1. ΤῊΘ ρδυύϊο]6β μὲν 
δα τὲ ἅτ οὔξθοη εϑϑοοϊαίθα ὉΥ ὃ 
ΒΙΠΊΠΔΥ πο] αὐ μοι. 

γ.189254ᾳ. οὔτς ταῖς -- ξυν- 
ἠδομαί σοι}] ΟΡδβοῖνϑ οὐ ξυνή- 
δομαι ἴον συμπενϑῶ. ὅὃο Μβεάρ8 

φωνῆσαί τινι Μὰ8 ἢγβὺ γτοϑίογσθα ὃγῪ Βύα πη Κα ἔγοια 
ΤῊ6 ΜΒ. φωνῆσαί τινα. 

186: οὐδὲ συνήδομαι, ὦ γύναι, 
ἄλγεσι δώματος. ΗΕΚΜ. Εὸν {86 
Ρῃγᾶβθ ταὶς παρ. ὁδοῖς οἵ, Απΐ. 
1218: 
ἅδον ἕρπω τῶν παρελϑουσῶν ὁδῶν: 

Υ. 1894 5αᾳ. ὅ5.980].: καὶ αὖτ 
δευτέρα ἐστὶν ὥςπερ δέησις κα 
παϑητικωτάτη ἐν τῷ ἀπολοφύρε 
σϑαι αὑτὸν τεχναζομένη πάνυ πι- 
ϑανῶς. Βοίοτο [88 ὨΟΤΙῚ κελεύϑου 
γγ6 ταιϑυ πηἀογβίδηᾷ τῆς ἐμῆς,  ΠΙΘΙ 
18. ΟἿΪΥ ρῥγθῆχορα ἴο {π6 Ἰδαίου Β8Ὁ- 
βύδητνο. Οἵ, ΜΌΝ. ὃ. 441. τ". 2. 

Υ͂. 1896 54. οἷον ἄρ᾽ ὁδοῦ τέ- 
λος Ἄργους ἀφ.] ΤῊΙ5. 15. μυΐ 
ῬΥΙΘΗ͂Υ ἔρον οἷον ἁ ἄρα τέλος ἐστὶ τῆς 
ὁδοῦ, ἣν ἀπ᾽ Ἄργους ὡρμήϑημεν. 

γ. 1897. τοιοῦτον, οἷον οἷο. 
ΤῊ1Β18 οη6 Θομὑηπιθα ΘΧΟΙ δια 0 : 
οἷον ἀρ᾽ ὁδοῦ τέλος τοιοῦτον ἀφωρ- 
μήϑημεν. οἷος 185. ΒοπΙΘΙ 68 80 
᾿564 8δ8 ἴο ΓΟ]]ΟΥ ἃπούμου Ῥυθαϊ- 
οδΐθ, ΠΘΔΥΪΥ [16 5816 88 ὥς ἴον οἷος. 
ἈΚ ΌΤΙ: Αρϑῃ. ὅ72: χειμῶνα 

εἶ λέγοι τις οἰωνοκτόνον, οἷον 
πον ἄφερτον ̓ δαία χιών. ξεν. 
᾿ἀφωρμήϑημεν ἰδ ἴο Β6 ἀπᾶοι- 
βύοοα οὔ πὸ πο] οχρϑάϊζίϊοῃ, 
πού Οἵ ΡΟ γηὶοθ5᾽ 7 ΠΘΥ 0 ΑΘ Ω5 
ΟὨΪγ. ΤῺ γῶν νγὰϑ ὕμπθῃ ὀοιη- 
τη ΠΟ066, ἃ πᾷ {Π6 δΥμΐθβ Βα αὐἰδίρα 

αν αν νον ὙΥΨΨΕΝενορσρσστ  Π 

ἄρα δυςτυχεστάτην κέλευ-͵ 

ΠΥ ΝΎ γὴν Ὑ Ψ Υ Ψ ΡΡΙ ΨΥ 

ῬΎΞΞΎ  Ύ ΎΨΩΑ 
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ἔξεσϑ᾽ ἑταίρων, οὐδ᾽ ἀποστρέψαι πάλιν, 
ἀλλ᾽ ὕντ᾽ ἄναυδον τῇδε συγκῦρσαι τύχῃ. 

1400 ὦ τοῦδ᾽ ὅμαιμοι παῖδες. ἀλλ᾽ ὑμεῖς, ἐπεὶ 1405 

τὰ σκληρὰ πατρὸς κλύετε τοῦδ᾽ ἀρωμένου, 
μήτοι μὲ πρὸς ϑεῶν σφώ γ᾽; ἐὰν αἱ τοῦδ᾽ ἀραὶ 
πατρὸς τελῶνται,. καί τιρ ὑμῖν ἐς δόμους 
νόστος γένηται, μή ΠῚ ἀτιμήσατέ γξε. 

1406 ἀλλ᾽ ἐν τάφοισι ϑέσϑε κἂν κτερίσμασιν. 1410 

καὶ σφῶν ὁ νῦν ἔπαινος, ὃν κομίξετον 
τοῦδ᾽ ἀνδρὸς οἷς πονεῖτον, οὐκ ἐλάσσονα 
ἔτ᾽ ἄλλον οἴσει τῆς ἐμῆς ὑπουργίας. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

Πολύνεικες, ἱκετεύω σε πεισϑῆναί τί μοι. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚῊΉΣ. 

1410 ὦ φιλτάτη, τὸ ποῖον, ᾿Αντιγόνη; λέγε. 1416 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

στρέψαι στράτευμ᾽ ἐς άργος ὡς τάχιστά γε, 

Υ. 1402. ἐν γ᾽, ἐὰν αἵ 15. ἔγοτα ΕἸτΑΒ516γ᾽ 5 Θοη]. ΜΒ. ῬΑ 
σφῶϊν γ᾽ ἂν ἃ ἴ, ῬΑΥΥ σφῶν γ᾽ ἂν αἵ. 

γ. 1411. εἰς Ἄργος Ὁ ϊπᾶ. 

ΠΘΙΥ ΟὟ ΤΘΥΡΙΓΟΥΥ ; 566 ν5. 1811 
56. (1806 54ᾳ.) ΠΕΡ. 

Υ. 1898. οὐ δ᾽ ἀποστρέψαι 
πάλιν] 86. τὸ τῆς ὁδοῦ τέλος, 1 1:6, 
ΠΟΥ Οδϑῇ 11 δυοσὺ Π)6 1558π6, οἵ 
ἐπαῦ ἸΟΌΓΥΠΘΥ, 1. 6. ὑῆο0 ο8]8- 
τοϊύγ  ῖο Οοαΐραβ ἔοτούοϊά 
σου πγοδύῦθη 16 ἔγομι ὑῃ 6 
οχροαϊίοῃ. 80. 1478 (1462): 
κοὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἀποστροφή. Ταῦ {Π185 
15. ὍΠ6 ἔσθ ἰηἰουργούδίϊοῃ οὗ {Π|686 
ὙΥΟΥΒ 15 ουἱἀθηὺ ἔγότη {Π6 ἔΟ]]ΟνἹΠρ᾽ 
γΟΥΒΘ, ἴῃ ΜΏΣΟΙ Π6 διββουβ ὑπ δ 
ΕΥ̓] ὑπγθαύθηβ Πίστη, ὙΒΙΟῊ 15. ἀ6- 
ΟἸαγρά ἰο 6 ἱπουλῦδθ]θ ἴῃ {Π6 
σογᾶβ οἷον -- πάλιν. 

Υ. 1899. ἀλλ᾽ ὄντ᾽ ἄναυδον 
οἷς. ΒΌΡΡΙΥ χρή με. ὅθ6 Μδύθῃ. 
8. 6084. 8. δα Οεά. ". 197. 

Υ. 1400. ὦ τοῦδ᾽ ὄμ. παῖδες, 
ἀλλ᾽ οἴ9. Εὸν ἀλλὰ ρ]δορᾶ δἴϑου, 
566 Οσᾶ. ΒΕ. 1469. 

Υ. 1402 βαᾳ. μήτοι μὲ -- μή 

Ὁ ϊπᾶ. μή τοί με. 

ει ἀτιμ. ἘδΥ {π6 γτορού οι οὗ 
ὑπ6 φρυόοποῖη 8566 Οδά, ΚΝ. 1192. 

Υ. 1406. ἐν τάφοισι “9 ἐσ ϑ' εἸ 
ΤῊ δοῦν οθοανβ ἴῃ ΑἿ. 1110: εἰς 
ταφὰς ἐγὼ ϑήσω δικαίως. δᾶ 
ΑΘΒ6}. ϑορῦ, 6. ἴῃ. 1004. 5 680 ].: 
ποῦ σφε ϑήσομεν χϑονός; ει. 
Ηδ βδυβ: ὈΌΥΥ 6, δ8η ἃ ΠΟΠΟῸΓΪ 
τη 6 τὺ ΒΘΡΌΙΪΘΗΥΔΙ Υιῦθ5. Βαυΐύ 
Π6 σψουἹά ποὺ πᾶν βαϊᾷ ἐν κτε- 
ρίσμασι ϑέσϑε, π}]655 ἐν τάφοισι 
ϑέσϑε πα Ρτθοοᾶβα. 

Υ. 1406 54. ὃν κομέξετον 
τοῦδ᾽ ἀνδρὸς οἴο.] Κομέξειν ἰ5 
Π6Γ6 οἱ πθα νῖτ ὑπ6 ρσθηϊδῖνο, α1- 
ἔθυΐηρ ΗΦΠΠ6 ἔνοτα τυγχάνειν. 80 
Οοᾶ..561: πάντ᾽ ἐμοῦ κομίζεται. 
ΕῸΥ π6 δον ραῦ ἔῸΥ {86 τϊ4α]6 
866 Υ. 6. οἷς πονεῖτον 18 ραΐ ΤῸΥ 
τοῖς ὑμετέροις πόνοις. Οἵ. ΜΔ... 
8,. 481]. ποὺ. 2. 

γ.1408. τῆς ἐμῆς ὑπουργία ς] 
Ι. 6. ου ϑοοοππηῦ οὔ ὑπ Β6ύυἿ 06 
γΤοηδοΥγθα 6. ὅ6 ν. 828. 
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καὶ μὴ σέ τ᾽ αὐτὸν καὶ πόλιν διεργασῃ. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΉΣ. 
» 3 9᾿ 

ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν τε. πῶς γὰρ αὖὐϑις αὖ πάλιν 
στράτευμ᾽ ἄγοιμι ταὐτὸν εἰράπαξ τρέσας ; 

ΑΝΤΊΠΟΝΗ. 

1410 τί δ᾽ αὖθις. ὦ παῖ, δεῖ σε ϑυμοῦσϑαι; τί σοι 1420 
Α ΄ ’ ᾽ 

πάτραν κατασχαάψαντι κέρδος ἔρχεται; 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ. 

αἰσχρὸν τὸ φεύγειν καὶ τὸ πρεσβεύοντ᾽ ἐμὲ 
οὕτω γελᾶσϑαι τοῦ κασιγνήτου πάρα. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ὁρᾷς τὰ τοῦδ᾽ οὖν ὡς ἐς ὀρϑὸν ἐκφέρει 

Υ. 1418. ἂν πάλιν Ὁϊπᾶ, 

Υ͂. 1418 5ᾳ. πῶς γὰρ --- εἰς- 
ἀπ αἕ τρέσα ς] Οογμηοη]ν τοπᾶου- 
64: [οΟΥ ΠοΥ 5Βοτ]α 1 ἀρϑδῖῃ 
Ιοφα 1ΓΠ6 58:16 ΔΥΙΠΥ δρεϊηδῦ 
ΤΏΡ 65, 11 οποο ἔἸοαὺ Βαυΐί 
ἩΘΥ Δ ΠΗ Ππδ8 ΒΠΘ ὕπθ ᾿ΠΡΟ5- 
ΒΙΡ1Πν οἵ ῬΟΙγΏΪΟΘβ βϑσυίηρ {Π18: 
διυᾶ ἰοΐπ5 πάλιν ψῖῖπ ἄγοιμι, ἰδ - 
ἴπρ' ὑπ δἄνου εἰράπαξ ἴο 5Β'ρ 
ἸηῸ πἶδα (πῇ οἴη ΜΑΙ] οὐ ταΐύ 
οἴηθῖη Μ816), ὀοτηρδχῖηρ ΑΘΒΟἢ. 
Ῥύοιη. 7149: κρεῖσσον γὰρ εἰςάπαξ 
ϑανεῖν, ἢ τὰς ἁπάσας ἡμέρας 
πάσχειν κακῶς δι 5ἰτηῖ]αν ρ885- 
58 068. Ηδ ἰγϑηβὶαῖθθ: ἔΟΥ ΠΟῪ 
58.811 1Τ ΠἸγὶπρ 80 5πα46 - 
Ιγ υϊηρ δ Κκ {μ18 5816 
ΔΥΤΩΥ ὃ 

Υ. 141 54ᾳ. τέ δ᾽ αὖϑις εἴα. 
ΤΉ 656 υγοσβ (ὁ ποῦ πᾶν ἃ ΓΙΌ Θμ66 
ἴο ὑπο ξαύατο, θαῦ ἴο {Ππ ΔΉΡΟΥ 8 
Βθν Ὀ. ῬοΟΪγηΐθΘ5 ἴῃ γοίπβιηρ' ἴο 
ἄγον οΟΥὮὨἁ {π6 διϊηγν. Ηἰβ βιϑίϑυ νγ88 
164 ἴο ῬΘΙΙονα μῖπη αὐβιοίθα ὈῪ Π15 
ξυμ Υ Β Οἴ1565., 8η4 βοβίθηθα ἔγοπι 
Ἠῖ5. Θηβιγοῦ: ὦ φιλτάτη, τὸ ποῖον, 
᾿ἀντιγόνη ; λέγε. ὅ116 ΠΟΥ͂ 5665 ἘΪΠῚ 
ἀρϑῖῃ ὈγΘοκίηρ' οαὐ ἴῃ ΔΠΡΟΥ ἀρ ῖηδὺ 
Ὧ15 Ῥγοΐίμου, ὅο Ἐπὶγ. Β]. ν. 1120, 
ΟἸγίδοτηποδύχα ΤῸΡ]165 ἴο ΠΘΥ 

ἀδυρπμίου : ὁρᾷς; ἂν αὖ σὺ ξω- 
πυρεῖς νείκη νέα; ΗΞΒΕΜ. 

Υ͂. 141954ᾳ. ὁρᾷς τὰ -- μαν- 
τεύμα ϑ᾽ Ἐκφέρει 15 ἐξέρχεται. 
50 ὁπότε τελεόμηνος ἐκφέροι ἄρο- 
τος, ΜΏΘη ἃ ὙΠΟ]6 γϑδῦ 86 
ῬΡδϑβϑϑᾶ, Τύϑοι. 824, 
ΧΧΊΠΙ, 168: ὦκα δ᾽ ἔπειτα ἔκφερ᾽ 

2, σὰ. , . Ω 
Οἰλιάδης, “ΘγΘ ἔκφερξε 15. δααϊ- 
γϑϊοηΐ ἰο ἐξέδραμε. Αὐἱδύϊᾶθβ 
Τ. ΠΡ. 3: οὐ τοῖς ἐπὶ τῆς ἀρ- 
χῆς ἐξενεγκοῦσι παραδέδοται τὸ 
σύμβολον, ἀλλὰ τοῖς παρελϑοῦσι. 
ΝΟΥ 15 1ὖ ἃ Υϑγ6. οἰγουχηβῦϑηποθ ΤῸΥ 
γοΥῸ5. σοῃροπηάοαᾷ οἵ φέρω ἴο 1ο86 
ὑπο ῖν ὑγϑηβιύνα βιρηϊβοδθϊοι. 850 
ὑπερφέρειν 5 ἴο ρ5ὺ θοίοτα ἴῃ 
γν. 1007, Οεα. ἘΠ. 881. ΤΊ βϑιηθ 
ΤΘΙΙΤς ΔΡΡΙΪο65 ἰο ἀναφέρω, δια- 
φέρω, προφέρω, «πᾷ συμφέρω. 
Μυβαβ. ΤΠ6 56η86 15 {Π18: γοῖ 
566 ΠΟΥΘἕΟΥΘ ΠΟΤ 18 ΡΓΥ͂Ὸ- 
ΡΒ ΘΟΙΘΒ 8 οἡ ἴο ὑπο ουνϑῃΐ 
ΟΥ̓ ζο ξυ 11] αὐ. ΤῊΘ νοῦ ἀ6- 
ποΐθϑ ἃ ἄδρυθθ οἵ ἤἴογοθ, δηῃᾷᾶ [15 
ῬΥΙΟΡΘΙΥΙ͂Σ τϑοὰᾶ οὗ ΠοΥ565 ὑπδῦ τϑϑίϑῦ 
[ΠηΠ6 τοῖη, δηῃᾶ Ῥθδὺ ὑποῖν Ὑἱ θὺ ΟΥ̓ 
ΟΥΥΘΥ ΔΎΘΥ δὖ Ὁ]] βρθοᾶ. ἨΈΕΜ. 
ΕῸΣΓ δὴ ϑηδίοροιβ ΘΧΡυ  ββίοη οἵ. 
Οοά,.88: κατ΄ ὀρϑὸν ἐξέρχεσϑαι. 

Ἡονι;" 3. ἢ 
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1425 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ. 

χρήξει γάρ᾽ ἡμῖν δ᾽ οὐχὶ συγχωρητέα. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

οἴμοι τάλαινα τίς δὲ τολμήσει κλύων 
τὰ τοῦδ᾽ ἕπεσϑαι τἀνδρὸς οἵ ἐϑέσπισεν; 

ΠΟΛΥΝΕΊΙΚῊΉΣ.. 

οὐκ ἀγγελοῦμεν φλαῦρ᾽᾿ 
1426 χρηστοῦ τὰ κρείσσω. μηδὲ τἀνδεᾶ λέγειν. 

ἐπεὶ στρατηλάτου 
1480 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

οὕτως ἄρ᾽, ὦ παῖ. ταῦτά σοι δεδογμένα; 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ. 

καὶ μή μ᾽ ἐπίσχῃς γ᾽᾿ ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν ἥδ᾽ ὁδὸς 
ἔσται μέλουσα δύςποτμός τὲ καὶ κακὴ 
πρὸς τοῦδε πατρὸς τῶν τε τοῦδ᾽ ᾿Ερινύων, 

1480 σφῶν δ᾽ εὖ διδοίη Ζεύς, τάδ᾽ εἰ τελεῖτέ μοι 1485 

Υ. 1480.1 πᾶν δἀορίοα, τιΐῃ Πΐῃ ἄοτ, τὰν οἱ οοη͵δοίατο εὖ 
διδοίη. ΤΙ ΜΒΚ. τοϑᾶϊηρ; εὐοδοίη 15 ἃ βοϊδοίβιη, 

γ.1420. ϑάνατον ἐξ ἀμφοὶν) 
Α πυΐξὰδὶ ἀρωῦμ. Ομ σποι]Ἱὰ 
οχρϑοὺ: ϑάνατον ἐξ ἀλλήλοιν. 

Υ. 1421, χρήξει γάρ) 1ῇ χρή- 
ζει 15 χρησμῳωδεῖ, 8.5 ὍΠ6 Βομο]αβῦ 
αϑϑουίβ, δα 88 ΒΒ ϑἱβδῖρ δα τητ8 
νι πουὺ ἀϊδραΐθ, νγα τητιϑύ οὐἱὺ ὑπ 6 
ἰἸοΐω Βαθβουιρῦ δοςογάϊπηρ ἕο {16 
οΡἰπίοπ οὗ ὑπ β ΔΙΠΙ ΔΥΔΉΒ, 866 
Ἔ γι. Μ. ν. χρήξω. χρήξει β]ιου]ά 
Ρ6 τομᾶουρα, ἔοῦ 6 ψ15Π68 
{π15. ΤΟΥ͂Θ ἴ5 πὸ οὐοϑβῖοη ἴο γ6- 
ρΡϑδὺ ὑμαῦ Οδαϊριβ δὰ ξογοίοϊα 
{παὺ Πῖὶβθ. ΒΟῚΒ 5Ποι 14 ρουῖθῃ, Ραΐ 
ἰδ 15 ἸΏ ΠΟ} το Ὑ6 νυἱο]θηῦ δηα Ιου 
ἴο ΤΊ 5 δα ἀθβῖγο ὑπαῦ πον 5ΠΒου]ά. 
ἨΈΞΚΜΑΝΝ. 

Υ. 1422. 5.6 ].: τίς δὲ τολμήσει 
ἕπεσϑαι κλύων τὰ τοῦδε τἀνδρός: 
ΕῸΣ [ῃ6 οὐδ οὗ π6 νοχᾶβ 566 
Υ..1228. 

Υ͂. 1424 54. 5. ὁΠ0].: καὶ ἐν ταῖς 
τέχναις ἐστὶ τοῦτο. ὅτι. οὐ πάντα 
δεῖ ΒυοθαΡραι , ἐὰν μὴ χρήσιμα 

ῇ» ἀλλὰ δεῖ καί τι ψεύδεσϑαι. ΤῊΘ 
Ροβίξίνε ἐνδεής 15 γοξοσυθα, τι ἃ 
ὀοΙηρϑυύδῦνο ἔογτοθ, ἴο π6 οοτηρὰἃ- 
γοῦνα κρείσσω, ἴοΥ ΘΧΘΙΊΡΙ65. οἵ 
ΒΟ οοηβύγιιοἴοη 8566 ΕΣ]Ι5]. 
ἘΠῚ, ἩοΥ80]. 111. 

Υ. 1427 8ᾳᾳ. ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν 
-- ἘἨ Ἐρινύων) Ὀορᾶοιϊ]οίη: 1 
ἴηἄρθοὰ Μ1Π [2Κ6 ρμϑῖίῃβ ἴο 
ΘΟΒΙΘΟΥΘ ὑπὶθ οχρραϊύϊοπ 
δοοϊηδὺ ΤΠΘΡ 65, ΔΙ ΠΟΌΡ 10 
15 ΠἸΚΟΘΙΥ ὕὅο 811 ουαὖῦ ἀπ8πο- 
ΟΘΟΒΒΓΆΠΙΥ οἡ Θοοσοοπηῦ οὗ ἴὴ 
ἔα οΥ 5 οαγ565. ΕῸΥ ἔσται μὲ- 
λουσα οἷ. ν. θ0ῦ8: ἀλλὰ τοῖςδ᾽ 
ἔσται μέλον. πᾷ Μαὐ ΠΗ. 8. δδ9. 

Υ. 1480. σφῷν δ᾽ εὖ διδοίη 
Ζεύς] 50 Υ. 642: ὠ Ζεῦ, διδοίης 
τοῖσι τοιούτοισιν εὖ. 

1014. τάδ᾽ εἰ τελεῖτέ μοι 
ϑανόντ᾽,] ϑίῖπος τάδε τηυδὺ υϑῦθυ 
ἴο ποὺ ῬοΙγηΐοοβ μδα δϑκοα ἴῃ 
ν. 1408., Η οΥπ 8 ἢ ἢ 56 61:5 ἴο ἢδΥΘ 
ΤΊΡΉ ΠΥ οοπ]θοϊαγοαᾶ, πδὺ 8. ὙΘΙΒ86 
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ΝΜ ΤᾺ 
ϑανοντ 

μέϑεσϑε δ᾽ ἤδη. χαίρετόν τ΄. 
βλέποντ᾽ ἐςόψεσϑ'᾽ αὐὖϑις. 

ἄπ πλ Τ. 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

»"Ὕ 3 

ἐπεὶ οὔ μοι ξῶντί γ᾽ αὖϑις ἕξετον. 
οὐ γάρ μ᾽ ἔτι 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
3 
ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ. 

μήτοι μ᾽ ὀδύρου. 

ἈΑΝΤΙΓΟΝΗ. 
» τὸν 3. ς ΄ 

καὶ τίς ἂν σ᾽ ὁρμώμενον 
1435 ἐς προῦπτον Διδην οὐ καταστένοι. κάσι; 1440 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ. 

εἶ χρή, ϑανοῦμαι. . 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

μὴ σύ γ΄. αλλ᾽ ἐμοὶ πυϑοῦ. 

ΠΟΛΥΝΕΊΙΚΗΣ. 

μὴ πεῖϑ᾽ ἃ μὴ δεῖ. 

ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 
δυςτάλαινά τἄρ᾽ ἐγώ, 

εἴ σου στερηϑῶ. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ. 

ταῦτα δ᾽ ἐν τῷ δαίμονι 

Υ. 1484. μή τοί μ᾽ Ῥιτπᾶ, 
Υ. 1438, Βταποῖ ἦν σου, ἀραϊηδὺ [πΠ6 ΜΒΒ. 

Πδ5 ὍΘθη Ἰοβῦ, π6 ψΠῸ]6 ΤΠ ΏΪΠΡ᾽ 
ἴο {π18 οθοῖ: τάδ᾽ εἰ τελεῖτέ μοι, 
τιμῆς μὲ πρὸς σφῷν τῆς προςη- 
κούσης τυχεῖν ϑανόντα. δ 480 
πούϊοοβ ὑπδΐ τελεῖν 15 ἴο Β6 πηᾶου- 
βίοοῦ δον ἕξετον. 

Υ. 1482. 5. 68}0].: μέϑεσϑε δ᾽ 
ἤδη" καὶ ἐκ τούτου δῆλον, ὅτι ἐν 
τῇ παρακλήσει ἅμα τοὺς λόγους 
λέγουσα τούτους εἴχετο αὐτοῦ ἡ 
ἀδελφή. 

Υγ.1438. βλέποντ᾽,] ΑἸῖν 6. 566 
ΑἹ. 958. 

Υ͂. 1486. ἐς προῦπτον “4:τ δη ν] 
Ἡδβγομἶτι5: προῦπτον" πρόδη- 

λον, φανερόν. ἘαγῖρΡ. ἩΙΡΡοΟΙ. 
1896: προῦπτον ἐς ὅδωῳ στείχω 
κατὰ γᾶς. Οἵ, ΒΊΤοΙΙ Ε, 5]ο88. δορί. 
Ω. ΤῊ, 848. ΒΟΤΗΕ. 

Υ. 1486. μὴ σύ γ] Β6 υἢ- 
Ὑ1ΠΠηΠΏΡ ὅο ἀο {πΠ15. ΕῸΥ οΟΥ̓ΠΘΥ 
ΘΧΘΙΏΡΙ6Β 8866 Μδύῃ. 8. 468. 2. 

Υ͂. 1487. μὴ πεῖϑ᾽ ἃ μὴ δεῖ 
ΕῸΣ πείϑειν τινά τι 8686 Μεαύ, 
8. 421. πού 8. 104. ποί, 11. 

Υ. 1438. εἴσου στερη 9 ὦ] ΕὸΥ 
[π6 οοηὐαποίϊγο αὔθ εὖ 566 νυ. 1296 
(1221). δῃὰ Ῥθϑοβὺ 8. 121. πού, 10. 

Ὑ. 1488 5ᾳ. ταῦτα δ᾽ -- χά- 
τέρᾳ] 1.6. {π86568 τη αὐ β Δ ΓΘ 

ε αν δ Ἐ ) ων νὰ 

Ἤν μόνω. ἐμ 
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καὶ τῇδε φῦναι χἀτέρᾳ. σφὼ δ᾽ οὖν ἐγὼ 
1440 ϑεοῖς ἀρῶμαι μήποτ᾽ ἀντῆσαι κακῶν. 1445 

ἀνάξιαι γὰρ πᾶσίν ἐστε δυςτυχεῖν. 

ΧΟΡΟΣ, 

(στροφ ὴ α΄.) 
νέα τάδε νεόϑεν ἦλϑέ μοι 
νέα βαρύποτμα κακὰ παρ᾽ ἀλαοῦ ξένου, 
εἴ τι μοῖρα μὴ κιγχάνει. 1460 

1445 μάτην γὰρ οὐδὲν ἀξίωμα δαιμόνων ἔχω φρᾶσαι. 
ὁρᾷ, ὁρᾷ ταῦτ᾽ ἀεὶ χρόνος, ἐπεὶ μὲν ἕτερα, 

Υ. 1489. σφὼ 1 τοδᾶ νι ΕΠ 5]ΘῪ ον σφῶν. 
γ. 1446. Βγήάποκ, θύῃ δι ἢ δπᾶ ΟΥΠΟΥΒ ἢδαγο τοϑίοτοαᾶ κακὸν 

ἔγοτη πῃ6 ΜϑΩ. ΤΥ]. 
Υ. 1446. 

ΡΙΔοοα ἴῃ {πΠ6 ΡΟΜΟΥ οὗ ἔου- 
ἴππ6, 85 ο ὙΠΟΌΠΟΘΥ ΠΥ ὑΥΗ 
οαὖ!τη ὉΠ15 ΤὨΔΙΏ ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ ΟΥΠ6Υ- 
γΐθο. ΕῸΣ ἐν 566 ν. 2347 (249), 
ἔῸΥ ἑτέρα νυ ἴον ἑτέρως 566 Τ,. 
ΒΟ 8. ἡ. 8338. 

Υ. 1446. ἀντῆσαι κακῶν] 
ΘΟΙΏΤΠΟΣ ΟΟΙ ΒΟ ; 8566 ΕΠ ΌΥ, 
Τυοδᾶ. 214. δπα Ἡδτοάοί. ΤΕΥ ΤΊΟΣ 
Μυβακ. Οἵ. Μδίιῃ. 8. .328. ὅ. 

Υ. 1441. ἀνάξιαι γὰρ πᾶσίν 
ἐστεὶ Ἐον πᾶσιν, ἴτι ἐπ ͵π8ρ- 
τηθηῦ οὗ 41], 866 Θεά. Ν. 40. 

Υ. 1442 844. νέα τάδε --- κιγ- 
χάνει] 1 υπᾶοιδίαμα {π6 ρδ885- 
Βα {ππ8: {686 ΠΩ 81 
ΠΘΟΥΥ ὑγοιθ]685 81] ὌΡΟῚ Πη6 
ΒΤΟΌΡΙ ὑπ ὈΠΙπα οἹα τδῃ:; 
ὍΠ16585 ΡΟΥΘ δ ηΟ6 πε ἔδϊθϑ 
ΔΥΘ ΠΟΥ ογουίακίηρ Πΐπη. ΕΟΤ 
ὑη 656 5ύγδϑηρ ΘοΒγ ]ΒΊΟΠ5 
5Π 6. οἰὐποῦ ὑπ αῦ ρτ 5 τη θη ὗ 
ἐῃγοαωΐθηβ π᾿ ὑῃγοῦρῃ {ῃ6 
αἰγθα] ποβριδδ!τῦν τοβαονϑα 
ἴο δῆ ϑοουγβοᾶάριθοβὺ, ΟΥ 6156 
{πΠ8ὺὺ πὶ5 ἀρεΐῃ, ψ ΒΊΟἢ Π6 ἢ 88 
Ἰοπρ' ϑῖποεα ριραϊοίθα, 15 δ 
Βαμα. ΤΟΎΤΟΥ δ56ῖσθϑ ὑπ6 ΟἼΟΥ ΚΒ 
ἔγοτῃ ὑπ υἱβίηρ' ἠθτηρϑϑῦ, ἐπ Τρῃύ- 
Ὡΐηρ' Οὗ Υ ΠΒΙΟ ἢ 15 566, ὅπ ἐπα 6 85 
μοονᾶ, δ {πΠ6 Ῥαρίηπίηρ' οὐἹἨ {Π18 
ΒΕΥΟΡΠΘ. ΤΟΥ ἴθδυ ἐπουθέοτθ ὑπὰΐ 
{Ππ6856 ΦΠΐηρα ρογύοηᾶ ΤΠ6 τυϑ οἵ 
{π6 αοαδπ (οἰὑ ΠΥ ἔΓΟΤῚ βοῖηθ ΟΥ̓ΠΘΥ 

Ὀϊπά. μή ποτ΄. 
ὁρᾷ πάντ᾽ ἀεὶ Ὁ ᾿πᾶ. 

ΥΘΘβ0η, ΟΥ̓ Ὀθοδαδθα Οοαϊραβ πᾶ 
ΘΧΒΙΡΙ 6 βθο ἢ ᾿ρ] ΟΘ Ὀ1Π1Υ το- 
ὙγΔΥβ5. Π18. 508), ὑποιρὴ ΠΟΥ ὙΤ6ΥΘ 
δῦ [Π6 βϑῖὴθ {ϊπη6 τη απ] ἐπ αῦ [Π6 
᾿πηρομαϊηρ' ἀθοῖῃ οὗ [Π6 Ο]α τηϑῃ 
τηϊοηῦ 6 8180 πον τηϑηϊ θβίθα ἔγοΤῚ 
ΔΌοΥΘ. ΝῸΥ νγῶβ {πο ροοϑῦ ἐγουθ]οᾶ 
ὈΥ π ἔδοῦ οὗ Οϑάϊρυβ Πανῖηρ' 
ξογοίοϊα μὶβ ἀθϑῖῃ ἴῃ ν. 9ὅ. θϑ ον 
{[π6 ΟΠοσιβ δα δηζουρᾶ, δηα τγηῸ 
οου]ᾶ ποῦ ἐμπουθίοτθ πανθ μϑαρᾷ {Π6 
Ῥτϑάϊούίου, Ν᾽ εόϑεν 15 εἀδοᾷ ἰο 1π6 
ϑα]θούνο νέα οἴξον 1Π6 ἩοΙηΘΥ Ια 
ΤῊΔΏΠΘΥ ; 1]. ΜΠ, 91: ἦ μὲν δὴ λώ- 
βη τάδε γ᾽ ἔσσεται αἰνόϑεν αἰνῶς. 
1014. 39: οἶσϑεν οἷος. [566 Με. . 
8. 6086. ποὲ.] Εν. 

Υ. 1444, εἴ τι μοῖρα μὴ κιγ- 
χάνει] 80. αὐτόν, ποῦ, 85 Ε]τὴ8 - 
16. ΒΌρροβεβϑβ, ἡμᾶς. Ἐῤίδῖρ Θοτα- 
Ῥδτδα ΒὍΟΡ. ΕἼοΥ. Ρ. 199: ἐν δ᾽ οἵ- 
κῳ μοῖρα κέχεν ϑανάτου, Ἀ]ΓΠΟῸΡῊ 
μ6 85 ργϑίουσϑα {Π6 σἱ ναοί ἰο ἐῃ8 
ἑοππίαϊη 1891}. Ηοι. 1]. ΧΧΠ, 
803: νῦν αὖτέ μξ μοῖρα κιχάνει. 
ΘΟΕΡ. 

Υ. 1446. μάτην γὰρ -- φρά- 
σαι] ΕΟΥ πούμίηρ ΠΡΡΘΙΗΒ 
Ὀγ π6 ἄβθούϑθϑ οὗ πο αοαϑ οὐ 
ὈΥ αἰνῖπο 8 ἢ 5 ψιϊποῦῦύ ἢ 6- 
ἴπρ' οὗ Βοῖπθ πιοτηθηΐ, ὅ0 ἢ ο6- 
ἀουϊοῖη. ὙΠ μάτην ΒΌΡΡΙΥ ὄν. 
ὅθα γ. 88. 

Υ. 1446. ὁρᾷ -- χρόνος] ΤΊτη 6 
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τὰ δὲ παρ᾽ ἦμαρ αὖϑις αὔξων ἄνω. 145 
ἔχτυπεν αἰϑήρ. ὦ Ζεῦ. 

ΟἸΔΠΟΌΣ 

ὦ τέκνα, τέκνα. πῶς ἄν, εἴ τις ἔντοπος, 
1450 τὸν πάντ᾽ ἄριστον δεῦρο Θησέα πόροι; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

πάτερ, τί δ᾽ ἐστὶ τἀξίωμ᾽, ἐφ᾽ ᾧ καλεῖς; 

5665, 8665. ΔΙ ΔΥΒ πΠ686 
ὉΠ 1πρ᾽5, ἃ ροθύϊοϑὶ ΘΧρυ Θβ510} ἔου: 
1 15 αἀπαονβίοοα 1 {ϊπη6., ΟΥ 
τὸ ΔΡΡΘΔΥ͂Β ΒΟΟΙΘΥ ΟΥ ᾿ϑύου 
νηοῦ Π686 ροιΐσηῦδβδιρη  γ. 
ΟΥ̓ νΣ 1915..(19210): »5η4 8: 617 
544. (616 544.) ἀῃᾷ Ορᾶ. Β. 1218. 
ΜΌΒΡΥ8Υ 6 ΘΟΙΙΡΑΡ65 Ρἰ πᾶ, ΟἸΣΡ. 
1, Θροά. 1,29: τῶν δὲ πεπραγμέ- 
νῶν ἐν δίκᾳ τὲ καὶ παρὰ δίκαν 
ἀποίητον͵ οὐδ᾽ ἂν χρόνος, ὁ πάντων 
πατήρ, δύναιτο ϑέμεν ἔργων τέλος. 
ΕΠ 516 Ἐπ. ΗἩθΥδο]. 898: πολλὰ 
γὰρ τίκτει μοῖρα τελεσσιδώτειρ᾽ ; 
αἰών τε Κρόνου παῖς. -- Α5 δ 1η- 
ον ΟΌΒΘΥΥ ΘΒ, 10 15 ΒΟΔΥΘΘΙΥ ΟΙΘΘΥ 
ὙὙΠδὺ 15 παρ] θὰ ὈγΥ ταῦτα; ἴον 
πούμίηρ' 85 ργθόθαρβα, ἴο σγβ 10} 10 
Οδ ὙΘΐΘΥ, 80. ἐπδΐ ἱ νοῦ 6 
θείου ἰο γϑδᾶ: ὁρᾷ, ὁρᾷ πάντ᾽ ἀεὶ 
χρόνος. Οἔ, Οφᾷ. ΠΗ. 1218: ἐφεῦρέ 
σ᾽ ἄκονθ᾽ ὁ πάνϑ᾽ ὁρῶν χρόνος. 
Δα ἴῃ ἃ ἔγδρτι. οὗ ΗΪΡΡρομβοιιβ ἴῃ 
ΟἸοπι. ΑἸοχ, ϑύσομι. ΤΥ͂, Ῥ- 142: ὃ 
πάνϑ'᾽ ὁρῶν καὶ πάντ᾽ ἀκούων 
πάντ᾽ ἀναπτύσσει χρόνος, δ 21}. 
ΤΏΘΗΥ Οὗ ΠΟΥ ραβδϑδροβ ἴῃ {πΠ6 ροούβ. 
Οὗ ὅονο, ἴῃ ὃ ΒΠΠΏΪ]ΠΔΥ ΨΩ Απί. 
184: Ζεὺς ὁ πάνϑ᾽ ὁρῶν ἀεί. 

Υ. 1446 54. ἐπεὶ μὲν ἕτερα, 
- αὔξων ἄνω] ὙΠῸ Ραδβᾶρθ ἴδ 
ΟὈδοῦγΘ, ϑηᾷ, ΡΟΒΒΙΡΙΥ, ἴῃ Ρᾶγὺ 
οοΥγαρῦ. 1 ΠΕΡῚ ἕτερα δια τάδε 
ἉΥΘ ΟΡΡΟΒΘΩ͂, ἃπᾶ νὺῖτἢ 6Π6 ΡΥομ τη. 
ἕτερα νγ6 τηιιδῦ, νι ΘΠ  ἀοΥ]ο ἴῃ, 
ΒΌΡΡΙΥ ΒΟ116 ὙΦ, (86. ἰᾶθα. οἵ 
ὙΓΠΙΟῊ 185. “τηρ]164 ἴῃ [86 ἔο]] οἱ ηρ' 
αὔξων ἄνω. ΝΟΥ βίπορ ὅπ νγογᾶβ 
τὰ δὲ παρ᾽ ἦμαρ αὖϑις αὔξων 
ἄνω 8Υὸ ταϑϑηῦ ἴο ΡΥ: Υ ἰδίῃ, 
Οὔ ΒΘΥ 1 πρ5 ὁ ἃ Βούξον βίας 
ΟὨ ὑπ ποχύ δύ, 1. 6. θυϊη ρίηρ 
ῬΥΟΒΡΟΥΙΥ δρϑῖηῃ ο ὑΠ8 ποχῦ 
ἀδΥ, ἰὖ 15 ααἰΐα Ρ]δῖπ {πῶ {Π6 
561η86 Οὗ [π0 γγοτά5 ἕτερα μὲν ουρδὺ 

ἴο θο: Ὀγϊηρίηρ ον δάνθΥβο 
δ αῖν 5 ΠΟῪ ΟΥ ἰο-ἄδν. ΕῸΥ {86 
νον νῦν ΟΥ σήμερον, ΒυρρΙοϑβοα 
ἴῃ 0Π6 ἔΟΥΤΩΘΥ ρδγύ οὗ [πθ βθῃύΐθποθ, 
566. Οδα. Ἦ. 447., ἔογ 186 ο0]]οοϑ- 
ἀϊοη οὗ {π6 ρδυύϊοϊθ μέν, δὲν. 480. 
οὗ 1Π6 5816 ὈΙΔΥ; ἴοῪ ὑπΠ6 ῬΈγαΒ6 
παρ᾽ ἦμαρ Μεαίΐῃ. 8. 588. ο. ἐπεί 
γγ οδϑηποῦ οχρ αῖη. ἩΥτ 8 ἢ ἢ 
ὑγϑιηβιαίθβ: διέθου ὑμδῦ, ψΒΣΟ. 15 
ἀη1η611101016. Τ]Ώ]655 ὅπ6 ροορῖί 
τοῦθ βοιῃθίῃϊηρ' ΠῚ Ο ἢ Π85 ὈΘ6ΘΗ 
οοΥγαρίθα τηἴο ἐπεί, νυ μΊοἢ 18 Ρ Υ- 
ΠῶΡΒ ΠΠΚΘΙΥ, ψὸ τησϑὺ ὕδῖκθ {Π6 
ΡΑυίῖ916 ἴῃ ὑΠ|6 5818 560 86 δ ὡς 
1θ8. ΒΟΙΊΘΕη65 Ἰοϊηθα τὶ ρδγίϊ- 
ΟἾΡΙ65, ΒΟΡΠΟΟΙΘΒ. τιϑίπρ' Ὁ ΠΘΙΘ 
ΘΟΒΓΥΔΥῪ ἴο Οοτδβίομῃ. 

Υ. 1448. 5 680].: 
ϑ'.ήηρ᾽ τὸ συνεκτικώτατον τοῦ δρά- 
ματος ἐν τούτῳ, καϑάπερ προεῖπεν 
ὁ Οἰδίπους (ν. 9ὅ.)" σημεῖα δ᾽ 
ἥξειν τῶν δέ μον παρηγγύα, 
ῇ σεισμὸν ἢ βροντήν τιν ἢ 
Διὸς σέλας. Μεταξὺ οὖν τῶν 
τοῦ Χοροῦ λόγων γίνεται, τοῦτο, 
ἐφ᾽ ᾧ ὁ Χορὸς ἀναβοᾷ, ὅπερ ἦν 
σύμβολον τοῦ τὸν Οἰδίποδα τεϑνα- 
ναι. ὅπερ γνωρίσας ὁ, Οἰδέπους 
ἀξιοῖ τὸν Θησέα ἐν τάχει παρα- 
ἐνέσϑαι. --- ὙΠῸ Ἡοιπουῖς ἔουτα 
γτυπὲε (ο685 πού 6᾽βθμουθ ΟΟΟῸΣ 

ἴῃ Αἰ Ροθίτυ. ΤΊΘ Θομηπηοι ἔουτη 
ἐχτύπησε ἰΒ ἰουμπᾶᾷ ἴῃ γν. 1606. 
ἘΠ ΜΒΊΕΥ. 

Υ͂. 144954ᾳ. πῶς ἂν --- πόροι] 
ἘῸΥ πόροι οἵ. πορευσάτω γ. 1410. 
ἴῃ Ππ6 βϑὴ6 56η86; [Ὁ πῶς ἄν, 
αὐϊηϑη, Μαεΐύῃ. 8. δ18.ὕ0ᾧ0ἁ0ὈὌἜΧΔ 
Εἴτις ἔντοπος, ἱ. 6. εἴ τις ΓῈ 
τούτῳ τῷ τύπῳ ἐστίν. Οἱ. ῬΙΙοοΥ. 
ἀπο οὐκ ἔξεδρος, ἀλλ᾽ ἔντοπος 

ὙΣ 1401. Κ᾿ 5Π0].: τἀξέωμ α᾿ τὸ 
βούλημα. 

ἔκτυπεν αἰ- 

ΨΥ ΤΥ 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝῶι. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

Διὸς πτερωτὸς ἥδε μ᾽ αὐτίχ᾽ ἄξεται 
βροντὴ πρὸς “Διδην. ἀλλὰ πέμψαϑ᾽ ὡς τάχος. 

ΧΟΡΟΣ. 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 

ἴδε μάλα μέγας ἐρείπεται 
1450 κτύπος ἄφατος ὅδε διόβολος᾽" 

δεῖμ᾽ ὑπῆλϑε κρατὸς φόβαν. 
ἔπτηξα ϑυμόν. οὐρανία γὰρ ἀστραπὴ φλέγει πάλιν. 

τί μὰν ἀφήσει τέλος; δέδια δ᾽᾽ 
ἀφορμᾷ ποτ΄. οὐδ᾽ ἄνευ ξυμφορᾶς. 

Ξ 
1460 ὦ μέγας αἰϑήρ. ὦ Ζεῦ. 

111 

1400 

ἐς δ᾽ ἄκραν 
14θῦ 

9 Ἁ ἰχᾺ 

οὐ γὰρ αλιον 
1470 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
5 -“Σ΄Ὸ “ 

ὦ παῖδες. ἥκει τῷδ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ ϑέσφατος 
’ 3 Τιϑ ῳ 3 3 ’ 

βίου τελευτή. κοὐύκὲετ ἔστ ἀποστροφή. 

γ. 1468. Ἡθται. οοηΐ. ὅδε γε δέβολος ἴον ὅδε διύβολος. 
Υ. 1451. 

νια, 
μ85᾽ Θχριϑιπορᾶ, παν. Τγοδᾷ. 1806. 

Οὐρανία γἱοϊαῦθθ ὑπ τηϑίγο. 
ἴο δίαπαᾶ ἴπ {Ππ6 ΡΙδοθ οὗ δὴ δάγοι"; Ὑμ1Ὸ ἀδᾶρθ Β᾽ΘΙΑΙΘΥ 

Ἡδυμϑπη τοϑᾶϑ οὐρά- 

Ὀἰπάοτε: ὀρανία. 1 ὑπῖπκ βϑορμο- 
Ο165 συούθ ΒοΙ Θὑ Β]Ώρ᾽ αἰ ογθηῦ, ἔγοτα ὑπ ΒΟ ΠΟ] αβ0᾽5 ρΊοββ: οὐρανέα᾽ 
ἀντὶ τοῦ ταχεῖα. 

ν. 1482 54. πτερωτὸς -- βρον- 
τή] ον {Ππ6 ἔογτη οἵ {π6 δἀ]θούνθ 
866. Μδύίδη.. 8. 118. ἢ..1. 

Υ. 1464. ἔδε -- ἐρείπεται) 
ἘῸΥ ἔδε οὔθ σου] πᾶν θχρϑοίθα 
ΒΟΙΏΘ γΘΥΡ οὗ ποδυΐηρ. ὅθε Ῥῃϊ- 
Ἰοού. 187. Α5 ἐρείπω 5ιρυῖῆθβ [0 
οαϑὲ ἄονγῃ, 580 ἐρείπομαιν ἸηΔῪ 
τη ὕο ΓΑ}, 85 15. πούϊορα ὈγῪ 
ἘΠ] 5] 6 Υ. οὔ γιγρ. ας. 1, 481: 
ΠΟΙ 1185 οΘ 6 10 οφοοϊΙαοτγαηῦΐῦ 
ΡΙατἃ Β6ΥΘΠῸ ἔα]! ρατγϑ. 

Υ. 14686.Ὀ κτύπος -- διόβο- 
λ1λος9] Ἐπ 5ύδίῃ. Ρ. 692, ὅ8. (611, 
24.): σημείωσαν δέ, ὅτι ἐκ τοῦ 
Ζεὺς σμερδαλέα, κτυπέων λαβὼν ὁ 
Σοφοκλῆς ἔφη͵ τὸ μέγας κτύπος, 
ἄφατος, διόβολος. ἐν οἷς δη- 
λοῖ ἐκεῖνος καὶ ὅτι βέλη Διὸς οὐ 
μόνον κεραυνοὶ καὶ τὰ τοιαῦτα, 
ἀλλὰ καὶ βρονταί" ὄμως καὶ τοὺς 
δαγδαίους ὑ ὑετούς, καὶ μάλιστατοὺς 
ειμερίους, τοιούτῳ λόγῳ δύςομ.- 
"" βέλη (Λπῖ. 868.) λέγει. Βε. 
ΕἘῸν ὅδε 5ἰρυ γίπρ ΠΟΥ 566 ΡῬΆϊ- 
Ιοοῦ. 11. 

Υ. 1466 54ᾳ. ὅ:680].: ἐς ἃ; 
ἄκραν" ἄκραν φόβαν κρατός. 8668 
γ. 1024 5ᾳ. (1006 54.) 

Υ. 1468. τί μὰν --- τέλος] ΤῈΘ 
ΟΠοΥαΒ, ϑηχίουθ Θοποουηΐηρ ἴΠ6 
οὐϑπὺ ἐουθθοάθα ὈΥ {πὸ Τρηὐπῖηρ,, 
ὉΒΚΒ ἢ τ Πποΐ πα εὖ Μ11115586, 
ἱ. 6. νγδύ δῃά 1 ρογύθηδβ [οὐ τ π αῦ 
ονϑπῦ Ὁ Μ|1ΠΠ] μ 8 ν 6]. ἨΒΑΤΊΗ. 

Υ. 1468 5ᾳ. οὐ γὰ παξυμ 
φορᾶς] ὅ.6801.: τοῦτο φησιν" οὐ 
μάτην γίνεται τὸ κατὰ τὴν διοση- 
μείαν, ἀλλ᾽ ἐπί τινι μεγάλῃ συμ- 
φορᾷ᾽ νῦν δὲ συμφοράν φησι. τὸ 
μέσον ον τῆς συντυχίας" οἷον, ἐπί 
τινι γίνεται ἡ διοσημεία. -- ἅλι- 
ον μάταιον. 

Υ. 1461. 5. 680].: τῷ δ᾽ ἐπ᾽ ἀν- 
δρί ἀντὶ τοῦ ἐμοί. ἘῸΥ ἐπὶ 5660 
Μεῦύτῃ. 8. 586. ὃ. 

Υ. 1402. κούκ -- ἀποστρο- 
φή] Νοῦ ὁδη ἄδθδθῃ 6 ΠΟῪ 
γ6Ρ 6116 4 οΥὁἨΎ ἀνοτίοα. ΟΘ΄. ν. 
1408 (4898). 
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ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

πῶς οἶσϑα; τῷ δὲ τοῦτο συμβαλὼν ἔχεις ; 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 
-»“Ὕ 9 

καλῶς κατοιδ᾽. ἀλλ᾽ ὡς τάχιστά μοι μολὼν 147 

1406 ἄνακτα χώρας τῆςδέ τις πορευσάτω. 
ΧΟΡΟΣ. 

(στροφ ὴ β΄.) 
ἔα, ἔα, ἰδοὺ μάλ᾽ αὖϑις ἀμφίσταται 
διαπρύσιος ὅτοβος. 

53 » 
ἵλαος, ὦ δαίμων, ἵλαος. εἴ τι γᾷ 1480 

ματέρι τυγχάνεις ἀφεγγὲς φέρων. 
1470 ἐναισίου δὲ συντύχοιμι, μηδ᾽ ἄλαστον ἄνδρ᾽ ἰδὼν 

ἀκερδῆ χάριν μετάσχοιμί πως. 
» , - 

Ζεῦ ἄνα, σοὶ φωνῶ. 148 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἄρ᾽ ἐγγὺς ἁνήρ; ἀρ’ ἔτ᾽ 
Υ. 1468. 

Υ. 1408. 5.680].: τῷ: τένι τε- 
κμηρίῳφ. συμβαλών" νοήσας, στο- 
χασάμενος. 

ν. 1406. ἐδοὺ μάλ᾽ αὖϑις 
Νονθ ΘΟΙΉΡΑΥΟΘΒ ΕἸ. 1410: ἐδοῦ 
μάλ᾽ αὖ ϑροεῖ τις. γ. 1416: ὦ μοι 
μάλ᾽ αὖϑις. Ἤοτηι. Υίρ. Ρ. 782. 
ΒΙοιηέ. Αθβοι. ἂρ. 1816. ΟΥ. 
Τύϑοῆ. 1206: κοἴμοι μάλ᾽ αὖϑις δηα 
41.810: ἰδού, δοῦπον αὖ κλύω τι- 
νά, ἃ δηᾷ 566 ῬμΠοοῦ. 187. ἘῸν ἀμφ- 
ίσταται ΘοΘαάοΥ] θη. ΘΟΙΏΡΘΥΘΒ 
ῬῺΏΙ]. 1268 : ἔσταται ϑόρυβος. Εαγ. 
ΤΡ. Τ΄. 1272: τίς -- ἵστησιν βοήν; 
ἩΥ80]. 666. 

Υ͂. 1468 54. 5.580]1.: ζλαος, ὦ 
δαῖμον" “εὐσεβέστατα ὁ ὁ Χορὸς εὖ- 
χεται πρὸς τὸν ϑεόν, εἰ επί τινι 
χαλεπῷ ταῦτα πράττει, ἵλεων αὖ- 
τὸν ενέσϑαι᾽ ὅρα οὖν, ὅτι ἡ συμ- 
φορὰ ἐπὶ τῆς μέσης ἐννοίας κεῖται. 
-- ἔλαος" λείπει τὸ ἔσο. -- γᾷ 
ματέρι" τῇ ᾿Δἀττικῇ. 866 ν. 108 
(105). ΜΌΒΡΥΘΥ 6 ΘΟΙΡΆΥΘΒ ΑΘΒ0}. 
Βορύ. ὁ. ΤῊ. 16: τέκνοις τὲ γῇ τε 
μητρί. 

Υ. 1409. ἀφεγγ ἐς] Τακη6855, 
186 σοηρδηΐοη οὗ ἐθιηρϑϑίβ, ἡ] Ο ἢ 
{Π6 ΟΠἸΟΥΤΒ ῬΥΔΥΒ ΙΔ ὺ ποῦ Ὀ6 {Π6 
ΠΔΥΡΙΏΡΟΥ οὗ 6.1] οπιθηβ. ΠΟΕΡ. 

ἐμψύχου, τέχνα, 

τῷ δὲ συμβαλὼν ἔχεις, πάτερ; Ὠϊπᾶ. 

γ. 1470. ἐναισίου δὲ συν- 
τύχοιμι] 1. 9. ἐναίσιος δὲ εἴη 
ἀνήρ, οὗ οὐ ᾧ συνέτυχον. ᾿Τῦ ἰδ 
ονἱάοηὺ {πδῦ Οϑᾶϊραβ 15 τηϑϑαηΐ, πᾶ 
ἄλαστος 15 ορροβοᾶ ἰο ἐναίσιος. 
ΤῊ ΟἸΟΥ 5 ΒΔ ΥΒ : ΤΏ ΦῪ ὑπ στο δῦ, 
ΠΟΙ αν τοοοϊνγοϑᾶ, ΡΥΟΥΘ 
Ῥίουβ, Ῥαΐ 1 πού 80, τ|ᾶγ 1 
γϑοοῖνο 0 8 Κ]655 ΤΟΥ 
οὗ τἪν Κἰηᾶάπθβϑ, θθόϑαβο 1 
Βᾶανγθ δϑϑοοϊδοΐθα πιὺῇ Βΐπι. 
ΤῊΘ γοὺῦ συντυχεῖν ΠΟΥ δῖκο8 ἃ 
σοηϊῖνα 88 ἐντυχεῖν ῬμΠοοί. 1801. 
ὅο 4180 συντυχεῖν ῬὨΙοΟΥ. 818 86. 

ν. 1471. ἀκερδῆ ἄριν μετ! 
ΤῊΪ5 15 π6 ἄχαρις χάρις οὗ ΑΘ56}. 
Ῥγοιη. ὅ47., ἃ ἴουτη οὗ ΒρΡΘϑ ἢ ἔτο- 
αποηΐ ἴῃ {Π6 ὑταρθάτϊδη 8, ῸΥ 1 ΟΠ 
566 ΠΤ ΔΙΊ π8 ΗοΥ. Οἄ. 1, 84. 
Ρ- 100. Ὑπογθίοτθ [Π18. 18᾽ πόνος, 
οὐ χάρις, 85 ὑπ ΟΠοττι5 5808 ΔΌΟΥΘ 
ν. 382 (227). ΒΕιβ. ἘῸν μετέχειν 
7οϊηθά τιῖΐ δὴ ϑδοουβεῦνθ 566 
Μεαύψῃ. 8. 82ὅ, ποίο ὃ. Βοβί 8. 
108. ποΐθ 6. θοράου]θίη {115 
{πᾶ μετέχειν τινός 15 [0 6, μετέ- 
χειν τι ἴο Ῥθοοῖ6 ὃ δύο 
ἴῃ δηγὑπίπρ.ς 

Υ. 1418 5α. ἀρ᾽ ἔτ᾽ -- φρέ- 
να;!]ῇ ὙΊΊ]ΠΙ πὸ ἔτη τὸ γϑῖ 

χὰ δ νι 

αν Ψ ἌΡ ΨΥ ὟΝ ΡΨ Ψ  ν 
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κιχήσεταί μου καὶ κατορϑοῦντος φρένα; 

ΑΝΤΥΤΓΘΝἊΕΙΣ: 

1470 τί δ᾽ ἂν ϑέλοις τὸ πιστὸν ἐμφῦσαι φρενέ; 

ΟΙΑΙ ΠΧΎΠΕΣς 

ἀνθ᾽ ὧν ἔπασχον εὖ τελεςφόρον χάριν 
δοῦναί σφιν, ἥνπερ τυγχάνων ὑπεσχόμην. 

ΧΟΡΟΣ. 

(ἀντιστροφὴ β'.) 

ἰώ, ἰὼ παῖ, βᾶϑι, βᾶϑ', εἴτ᾽ ἄκραν 
ἐπιγύαλον ἐναλίῳ 

1480 Ποσειδαονέῳ ϑεῶ τυγχάνεις 
βούϑυτον ἑστίαν ἁγίζων, κοῦ. 
ὁ γὰρ ξένος σε καὶ πόλισμα καὶ φίλους ἐπαξιοῖ 

1400 

1490 

Υ. 141Ό. 1 Πᾶνα συϊύθη ἐμ φῦσαι ἔτομι Ἡ ΥΩ 8 ἢ π᾿ 5 Θοη] οὔ Γ6. 
ΜΒ5. ἐμφῦναι. 

Υ. 1418. Βοίῃ 6 τηϑίγ δηᾷ {πΠ6 5688 5676 ἴο 5Π677 ὑπμδύ {815 
ΨΘΥΒΘ 15. ΟΘοΥγαρί. 
Ῥοίΐου. θ 1πᾶ. βᾶάϑι, 
λίῳ Π. ϑεῷ --Ξ- βου. 

Ὀγθδύπῖπηρ, πα ἰπ ΠΙΥ 586ῃ- 
568 ΕῸΥ κιχάνειν ψ1 ἃ ἀοαὈ]6 
ΘΘΠΙνΘ 8566 Υ-. 440; ἴου ὑπ ρῇγδϑθ 
κατορϑοῦν φρένα ν. 1006 84. 

Υ. 141ὅ. τί δ᾽ ἂν - φρενί] 
5΄6801!.: τί τὸ πιστὸν ϑέλεις ἐμ- 
βαλεῖν τῇ φρενὶ ἐκείνου, τῇ τοῦ 
Θησέως δηλονότι. ἀντὶ του, τί 
βούλει πιϑανὸν ἀνακοινώσασϑαι 
τῷ Θησεῖς 

βᾶϑ’, 

Υ. 1416. τελεςφόρον χάρι) 
ΤῊΙΒ. Βθθιη8 Ορροβϑὰ ἴο ἴπ6 ρῃγαβθ 
ἀκερδῆ χάριν 7αδὺ Βοἴογθ, τα ϑϑηϊηρ' 
δ αϑ6ἴμ] Κη ἀπ 6585 ΟΥ Γϑύθτη. 

Υ. 1411. δοῦναΐ σφιν] 1. 6. 
αὐτῷ, 85 ἴπε 5610]. 88 ΔΙ ΓΘΘαΥ 
ομϑθυνϑᾶ. Μαεαύύμῖδο σῖνθϑ οχἂπι- 
ΡΙ65 ἔτοιαη ἃ 65 6 ἢ. Ῥϑυβ. 759. Ῥ1η- 
ἀδν Ῥγίῃ. ΙΧ, 206. δὰ Ἡοτ οΥ 
π. ἴῃ ΡῬϑῃ. 19. Τυγχάνων ΠΘΥΘ 
βρη ῆθ5 ὅτε ἐτύγχανον ὧν ἐβουλό- 
μὴν. Οὗ, Μεδίύτηῃ. 8. δ88. πού. 

Υ. 14τ8. ἑώ, ἰὼ παὲῖ --- κοῦ] 
ΤῊ 561η86 5661)15 0 ΡΒ6: Ὁ 508, 
τι που Ρ6 ΘΙΒΟΤ ΠΘΙΘ, 

1 δυο Ἰοε {μ6 ΘΟΠΉΙΏΟῺ τϑϑάϊηρ; ἔου νϑρῦὺ οὗ δ΄ 
ἡ ἧς ἃς ἧς ἧς, οὔχ᾽ ἄκρον ἐ. γύαλον --: ἐνα- 

ΘΟΙΊ6, ΟΟΙ.6, ΟΥ ΠΟύΠοΥ ποῖ 
δῦ Βϑου  ΠΙῚ οἰηρ' ἃ ΟΥ̓ΓΘΥΙΗρ' 
ΟΥ̓ Ρα]115 οὐ ὑπ Βἰσῃοδῦ 19] α 
ἴο Νορίαπο, {μ6 αοῦ οὗ 788 
560ὃ,) ΘοΙη6 ἰΐπου. ΕῸΥ ΠΠ|οσει- 
δαονίῳ ϑεῷῶ ἘΠτΩΒ]ΘΥ͂ ΘΟΙΏΡΥ 68 
ὁ Βαχχεῖος ϑεὸς Οοά ΗΕ. 110ὅ., 
ὑποῦρη ὑπαὺ δαπμηῖ8 οὗ ὦ αἰ ΗΘ Υ οπΐ 
Θχρ  ηϑίίοη, ΤΠΘΥΘ 18 ΠῸ ΤΥ 80} 
ἔονυ σοηβιαθυϊηρ ὑπ18 δὲ ἀπαβϑαδ] 
ἕογιη οὗ βρθϑοῖ, ΘΒρθ οί }]Υ 885 {Π|θ 
ΒΥΔΙαΤα Δ ΥΊ8 5 8 ΘΙ Που] Θάρα ἰΐ, 0186- 
ἴηρ 6 ΓΘ δνκΚ χ. πεν. ΕῸΣ π6 
ΡὮΓαΒ6 βούϑυτον ἑστίαν οἴ, 1,0 - 
θ6ο 1 ΑἹ. Ρ. 280. 6ἄ. 560. 
ΔΑ 89. δὴ... ὁ γὰρ ξένος -- 
πα ϑ' ὧν) Τ6 νοτυαβ ο ξένος ἐπα- 
ξιοῖ σε παρασχεῖν χάριν 5661 ἴο 
οοηΐδϊη 8 ΒΟ] Θοῖβηη. ΠΏ οὐ ϑἐο ΠΥ 
ΠΘΉΠΘΥ οὗ βρϑϑκίηρ σοῦ] Βᾶγθ 
ἀριηδηαρᾶ: παρασχεῖν σοι καὶ πο- 
λίσματι καὶ φέλοις χάριν. Αἴὔον 
ἐπαξιοῖ να ταβύ ρ]δθθ ἃ δοιητη8: 
ἐπαξιοῖ σε καὶ πόλισμα καὶ φίλους, 
ὥςτε παϑὼν παρασχεῖν δικαίαν 
χάριν. Βπ. ὅδε Ῥμι)οοῖ, 62. ΕῸΣ 
χάριν παρασχεῖν 866 ν. 1188. 
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δικαιαν χάριν παρασχεῖν παϑών. 
σπεῦσον. ἄϊσσ᾽, ὦναξ. 

ΘΗΣΈΕΥΣ. 

1485 Τίς αὖ παρ᾽ ὑμῶν κοινὸς ἠχεῖται κτύπος. 1800 

σαφὴς μὲν αὐτῶν, ἐμφανὴς δὲ τοῦ ξένου; 
μή τις Διὸς κεραυνός, ἤ τις ὀμβρία 
χάλαξ᾽ ἐπιῤῥάξασα; πάντα γὰρ ϑεοῦ 
τοιαῦτα χειμάξοντος εἰκάσαι πάρα. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

[490 ἄναξ, ποϑοῦντι προὐφάνης. καί σοι ϑεῶν 
τύχην τις ἐσϑλὴν τῆς δ᾽ ἔϑηκε τῆς ὁδοῦ. 

ΘΗΣΕΥΣ. 
9 5 "ν - 5 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ Μαΐου. νέορτον αὖ; 

ΟΙΔΊΙΠΟΥΣ. 

ῥοπὴ βίου μοι. καί σ᾽ ἅπερ ξυνήνεσα 
ϑέλω πόλιν τε τήνδε μὴ ψεύσας ϑανεῖν. 

Υ. 1486. 568 01.: κοινός" ὑμῶν 
τε καὶ Οἰδίποδος. ΤῊ 5 15 ΘΧρ] ἰη- 
οα ὈΥ {π6 ρορὺ ἴῃ {π6 [Ὁ]]Ουγηρ' 
γΟΥ86. 
Ἢ, 1487 β8ᾳαβ. μή τις -- ἐπιῤ- 
ῥ ἄξασα) ΤΩΘ Β6η86 18 ὩΘΙ ΠΟΥ 
ἐπέῤῥαξεν τοῦ ἐπιῤῥάξασα τυγχά- 
νει, ΤΟΥ 185. ὕπου 6 ΔΎ ΟΟΟΘΔΒΊΟΙ ΤὉΥ̓ 
Π6 ταϑὺϊ οὗ ἃ ὈγοΪκθη- οὐ οοηδύσαο- 
10η, ὙΏΙΟΝ Ποιβῖρ 85 ρ]δορᾶ, 
Ὗγο τὐὐϑῦ ΒΌΡΡΙΥ: 85 τδὶβϑᾶ 
Π185 ἀἴπ, ΟΥ̓ Βοιῃθίπίπρ' ΒΙΠΉΠ]ΔΥ, 
88. 1: τί αὖ παρ᾽ ὑμῶν κοινὸν 
ἤγειρεν κτύπον; πὰ ρῥγθοθᾶδᾶ. 
Ὕγ6 βᾶνϑ ὃ ποιηϊηδύϊνγα υιὺπουῦῦ ἃ 
ὙΟΙΡ 8180 ἴῃ νυν. 1614 βα. ἘΊ,ΜΒΙ,. 
ΟΕ. Μαῦ. 8. δδό. πού. 1, ΕῸΣ 
{π6 ἱπίογτοραίϊγε μὴ οἵ. Ἡ ογτη. 
ὉΠ Ὑ1ρ. Ρ. 789. δηά Μδῦύθῃ. 8. 608. 
δ. 8. ποῦ. 8: 

Υ͂. 1489. τοιαῦτα χειμαάξον- 
τος] Ἠδ 5808 ὑπ18 οῃ δοοοπῃύ οὗ 
[η6 σίοίθποα οὗ ὑπὸ Ἰρμίηϊηρ' ἀμᾶ 
Τπαπου ῖο ἢ Π6 πδα Πἰτηβ61} νῖῦ- 
ποϑβρᾶ, ἨΈΚΜ. ἘῸΣ {Π6 Ρῃγδᾶ86 τοι- 

αὗτα χειμάξειν, Βιρυγίηρ' τοιοῦτο 
χεῖμα χειμάξειν, 566 Οοά. Ἐ. 209 54. 

Υ. 1490 5ᾳ. καί σοι ϑ'εῶν -- 
ὁδοῦ} ἘῸΥ 1π6 ροηϊθίνο οἵ. Θεά. 
ἴν. 1444: καί σε τῆςδε τῆς ὁδοῦ 
δαίμων ἄμεινον ἢ μὲ φρουρήσας 
τύχοι. νὶν ἢ ποίο. 

Ὑ. 1492. Βδπο1:: 
τὶ τοῦ νέον. 

Υ.1498. δοπὴ βίου μοι] Τὴ 6 
πο] ηδύϊοη οὗ Ἰ1θ ὙΘΥΡΊΠ δ᾽ 
ἰο δὴ 6π 4, 85 15. γ70611 οχρ  αἱπθαᾶ 
ῬΥ σαοο 05 ΑΠΙΠΟΙ. Τ. ΙΧ, Ρ. 8348. 
ΟΥ. Τύδοι. 82. Ἐπ 8 ὑδύ. Ρ. 1266, 
40. (1806, 81.): ἐκ τῶν Ὁμηρικῶν 
ταλάντων λαβὼν Σοφοκλῆς ἔφη τὸ 
βίου ῥοπή" καὶ (Οοά. ᾿..961.) 
σμικρὰ παλαιὰ σώματ᾽ εὐνάζξει 
ῥοπή. Ἤξκτ,ι,. 

Υ͂. 1498 5ᾳ. καί σ ΤῊΣ 
Ι. 6. καὶ ϑέλω μὴ ψεύσας δὲ Ἀ 
πόλιν τήνδε τούτων, ἅπερ ξυνῃνε- 
σα, ϑανεῖν, ΟΥἩ ἴῃ οἴου νγογᾶβ: καὶ 
ἡγέλω τελέσας σοι καὶ πόλει τῇδε 

νέορτον᾽ ἀν- 

"ταῦτα, ἃ ὑπεσχόμην, ϑανεῖν'᾽ 

ὲ τ ν- "- 

1δ0ὅ 

.- ἀλλ εν ον τ 

Νὸὐκόν ὦ νὰ. ο, χα πον. ὑπ “ὦ ἀδυν ὥκ  πῶς. αν...» .α, .- 



ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΟΩ,. 1τῦ 

ΘΗΣΕΥΣ. 

1496 ἐν τῷ δὲ κεῖσαι τοῦ μόρου τεκμηρίῳ; 1510 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

αὐτοὶ ϑεοὶ κήρυκες ἀγγέλλουσί μοι, 
ψεύδοντες οὐδὲν σῆμα τῶν προκειμένων. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

πῶς εἶπας, ὦ γεραιέ, δηλοῦσϑαι τάδε; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

αἱ πολλὰ βρονταὶ διατελεῖς, τὰ πολλά τε 
1600 στράψαντα χειρὸς τῆς ἀνικήτου βέλη. 1510 

ΘΗΣΕΥΣ. 

πείϑεις με΄ πολλὰ γάρ σε ϑεσπίζονθ᾽ ὁρῶ, 
κοὐ ψευδόφημα. χῶ τι χρὴ ποιεῖν λέγε. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἐγὼ διδάξω, τέκνον Αἰγέως. ἅ σοι 
γήρως ἄλυπα σῇ τε κείσεται πόλει. 

1506 χῶρον μὲν αὐτὸς αὐτίκ᾽ ἐξηγήσομαι 
ἄϑικτος. ἡγητῆρος, οὗ μὲ χρὴ ϑανεῖν. 
τοῦτον δὲ φράζε μή ποτ᾽ 

1620 

3 ν᾽ , 

ἀνϑρωπῶν τινί, 

Υ͂. 1497. ΤΠπαγα συϊ θη σῆμα τῶν ἔον σημάτων αἰ Ὁ ῖπ ἀοτῇ. 
ΜΒ. σημάτων. 

Υ. 1604. 1 πᾶν γϑοοϊγρᾶ σῇ τε ἴτομι {Π6 50}0118. ΤΙ ΜΚ. ἴη- 
ΘΟΙΥΘΟΌΥ γοδα τῇδε. [Απᾶ 5ο θ᾽ 1π4.}] ὅ66 Οοιμιηθηῦ. 46 βομο  ᾿ουττα 
πη ὅορῃ. Τυδρο. ἀαοίογιξαΐα Ρ. 18 858. 

Υ. 1496. ἐν τῷ δὲ -- τεκμη- 
ἔῳ}] 1. 6. τέ δὲ τὸ τεχμήριον 
χεις τοῦ μόρου; Εν κεῖσϑαι 
Τοραρυ]θὶη ΘΟΙρΡδΥο Βα ΕΠ. 240. 
1040. ΑἹ. 407. ΑἀαᾺ Ἐατ΄. ΤΡΙ. Αα]. 
1848: οὐκ ἐν ἁβρότητι κεῖσαι πρὸς 
τὰ νῦν πεπτωλότα. 

Ὑ. 1497. προκειμένων) Ἠοτ- 
Τὴ 8 ἢ ΤἹΡΉΟΥ Θχρ]ϑίηβ προκχειμέ- 
νῶν ἄθοΥτβθϑϑ, βύδιαιίθ8. 

Υ. 1499. αἷ πολλὰ βρονταὶ 
διατελεῖς) αἷ πολλὰ βρονταὶ 15 
ὨΘΔΥΥ {Π6 β8πι6 ἃ8 αἵ πολλαὶ βρον- 
ταί, Ὀυΐ 1Ὁ νγᾶ5 ᾿Ἰη θη δα ἴὸ ΒΡ 
ἴῃ ὕπ6 ἢγβύ Ἰηβίδποθ: αἵ πολλὰ γε- 
νόμεναι βρονταί. ῆ α ταυδῦ πηᾶοτ- 
βίδα [Ὁ ἴῃ ἃ αἰουθηῦ ΤΑΔΏΠΘΥ, 

ΠΟΥ 1ὖ 15 ρ]δορᾶ σι δη δά76ο- 
ἔνθ 85 Απῦ. 1046: χοΐ πολλὰ δει- 
νοΐ, δια ἴῃ ΟὔΠΘΥ ΘΧΘΙΊΡ]6Β σἵν ΘΠ 
ὈΥΓΥ γδίοκβθη. Ἐπν. Ῥποθη. 624. 
ΒΕΙ5. Ηδ τηθ8η5 ἔγθαποηῦ δηᾶ ὁο0η- 
ἀἰππ6α Πρ Πρ. 

Υ. 1608 5ᾳ. ἅ σοι -- πόλει] γή- 
ρῶς ἄλυπα ἃτα. 85 Βττιποῖ ἰηὐοτ- 
Ργθίβ: ὑπὸ γήρως μὴ λυπηϑησό- 
μενα, ΜΏΙΟΝ ΠΟΥΘΥ 66] οἱἹά 
δ58, ΜΈΣΟΙ ΡΙΥΟΝ ΟἹα δ πὸ 
{ἶἰππ6. ΟΕ, ἘΠ. 1002: ἄλυπος ἄτης. 
ΟΠ ΘΟΙοΥ Μαιοίῦ. οὐ, Ρ. 187. 
δα Μϑύτἢ, 8. 348. 

Υ. 1607. τοῦτον δέ] ΤΗΘ 
ΡΙϑοθ ΠΟΥ 1 58411 ὈἘξλΔ θα- 
τῖθα. ΤΉ15, ΠΟΥΤΘΥ Θ᾽, τα ΠΟΥ βρηϊ- 
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δϑ ἕ ’ Π ἘΞ , Ξ 
μήϑ'᾽ οὐ κέκευϑε, μήτ᾽ ἐν οἷς κεῖται τόποις 
ὥς σοι πρὸ πολλῶν ἀσπίδων ἀλκὴν ὅδε 

1510 δορός τ᾽ ἐπακτοῦ γειτόνων ἀεὶ τυιϑῇ. 1525 

ἃ δ᾽ ἐξάγιστα μηδὲ κινεῖται λόγῳ 
αὐτὸς μαϑήσει, κεῖσ᾽ ὅταν μόλῃς μόνος 
ς ἣν δ΄. δ. 3 -» -» 3 

ὡς ουτ ἂν ἁστὼν τῶνδ 
ὋἋ , ’ ἂν ἐξείποιμί τῳ, 

οὔτ᾽ ἂν τέκνοισι τοῖς ἐμοῖς, στέργων ὅμως. 
1510 ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀεὶ σώξε. χῶταν εἰς τέλος 1580 

» »Ὕ 3 » "ν 

τοῦ ζὴν ἀφιχνῇ, τῷ προφερτάτῳ μόνῳ 

Υ. 1616. ἐς τέλος Ὁ 1πά. 

ἤδρβ ὑῃ6 ἀθεδᾶ Ῥοᾶγ οὗ Ο εἀ4!ϊ- 
Ρᾳ5, ὕμδῃ [18 θατ 181-18 66. 

γ. 1ὕ08. μήϑ᾽ οὗ -- τόποις] 
ΗΝ οἰβδὶρ μδ5 5ῆθσῃ ὑμαῦ ὑμπθυθ 15 
ὯῸ ὕδϑιαῦοϊΟΡῪ ἴῃ ὑῃ15 γοθ6, 88 
ΕΠΙΒΙΘΥ βΒαρροβθᾶ. Τμῃθ 516 οἵ 
6 ὑοῦ 1561, δῃηᾶ {Π6 ρΙδοβ ἴῃ 
ὙΓΒΙΟῚ ὑπ 5ἰδθ 18, δύ αἰ ογθηΐῦ. 
ΗΘ οὔμοὺ οὈ]θούϊοι. οὗ ΕἸ] 5160, 
ὑμῦ {π185 ρᾶβϑϑδαᾶρ οϑὴ ΒΟΔΥΘΘΙΥ ὈΘ 
γΘΟΟμΟΙ]οα τὶ ν. 1641 (10628.), 
ἔτοια ὑὶοὴ ἰὐ ΔΡΡρΘαιβΒ ὑμδῦ πού 
ΟἾΪΥ ΤΏ Θβθιιβ, Ὀαὺ Π15. αὐοπαδηΐβ, 
διὰ {π6 ἀδαρμίουβ οἵ Οθϑαϊραβ, 
θα οοἴηθ ἴο π6 ρίϑεβ νι 661- 
Ρὰ8, 5668 δα }]ν ΡΥΟΘΠΑ]655. 
ΕῸΥ Οραϊραβ 15 βαϊα ἴο πᾶν 168 
{ῃπθ τὶ Βἴτη ἃ οουίδίϊῃ αἰδύθηοα ; 
Ραὺ ἐο πᾶν ὕμθῃ ἀθβιτθα Π6πὶ ἴο 
Ιρᾶῶν δΐω δἰοῃθ νι ΤΠ6Β6ι85: 
ὙΠΘη ὑαγηΐηρ' ἃρουῦῦ ἴο {86 βροΐ, 
ΠΟΥ Ρουοθῖγο πη ποποσα, θα 
ΤΠ 6Βθι5 βύϑηαίηρ' ἃ]Ιομ6. ΑἸΘΠΟῸΡΕ 
ὑπουθέογθ Π6Ὺ δ {611 τ ῃθΥο ὕπ6 Ὺ 
ΒΘ Ὠἰπὶ ἔὉΥ {πΠ6 Ἰαϑὺ ὕϊπηθ, ὕπο Ὺ 
οδηηοῦ ροϊηύ ουὖὖὐ ψΠΘῖ6 Π6 νῶβ 
δ, ΟΥ̓́ΤΟΙ 5 ]]ονγοα ὈΥ {Π6 
γϑυγῃΐηρ' Θαυ ἢ. ἩΈΕΜ. 

Υ. 1609 54ᾳ. ὥς σοι -- ἀεὶ τι- 
Ἅ.] ὙὯῈ οτγᾶδυ. οὗ {πὸ ψογαβ 15: 
ὥς σοι πρὸ πολλῶν ἀσπίδων δὸο- 
ρός τ΄ ἐπακτοῦ ὅδε ἀλκὴν γειτό- 
νων ἀξὶ τιϑῇ (866 ν. 1228.) διά 
ΒγάμπΟΚ τὶρθθν ᾿ἰπἰουργοίβ: ὑπ ῦύ 
ἢ ΘΥ ΘΥ̓ΘΥ θ6 ἃ αϑγᾷ [ΟΥ 
ὑη 886 δρδιηϑῦ ὑπ ΠΟΙ ΡΟῸΙΒ 
1 ΡΙδοθ οὗ δὴν 5816145 δηά 
ΤὨΘΗΥ βΌΡΒΙ1α165 οὗ ΒΙἰγθα 50]- 
ἀ16185. Γείτονες δύ πμ6 ΤΉΘΌΔΗΒ, 
ΟἸΘαΥΥ πδιηρᾶν, 1684 (1619). ΕἘὸΣ 

{π6 σοηῖϊν ἀοροπᾶϊηρ ἀροι ἀλκὴν 
8686 Μεύ! ἢ. 8. 8ῦὅ4, γ. ΘοράονΥ- 
Ιοῖη πούϊοθθ ὅπ ορροϑιθοη οἵ 
ἀσπίδες δ5 ἸεσΊΟΠΘΥΥ 5016 1675, 
ἰο δορὶ ἐπακτῷ ἴο 8411165, δ αχὶ- 
ἸΣΔΥΪΘ 5, ΟΥἩ ΠΙΓΡΘα Βο]ά1 6 Υ 85; 80 
Τύϑοῖι. 39: στρατὸν λαβὼν ἐπακτὸν 
ἔρχεται πόλιν τὴν Εὐρυτείαν. 

γ. 1611. ἃ δ᾽ ἐξάγιστα εἴο.] 
ΤῊΘ ορίηΐϊοῃ οὗ πθ ὅομοὶ. διηᾶ 
Οὔμουβ, ὑπαῦ ἐξάγιστα ταθϑη8 0 ΟΥ̓ 
ΒΟΙΥ, 15 ππύθηθθ!θ, θαῦ 0815 νγοτα, 
88. ἍῸ:1 5 μηδὲ κινεῖται, ταιδὺ 
Ὀ6 τοἔοσγθᾷ ἰο λόγῳ: σψ πῖοῖ 
ἱβ Ρο!αύΐοη μά ἀπ]ονἕα] [ο 
Ἰηϑηδΐοη. ΕὟΥ 85 Πα πδᾷᾶ ἴῃ ταϊπά 
δ ἰάθα οὗ βρϑϑκίῃρ', μΒ6 αἀϊὰ ποὺ 
ΒΔΥ ὃ δ᾽ ἐξάγιστα λέγειν, Ὀαΐ λό- 
γῳ, δοοοιηηοάδνιηρ' [Π6 1468 ἴο {πΠ6 
νοταρβ μηδὲ κινεῖται. ἨπεμΜ. ΟἿ, 
Ποοάορυ!θῖπ ἀθ ὈΥΔΘΏΥΪ. Ρ. 11. 

Υ. 1614. στέργων ὄμως] ἘοΥ 
ὅμως Ἰοϊπροα νὴ ἃ ρϑυίιοῖρ]θ 566 
γ. 6θὺ (6606). 

Υ. 1615. σῶξε] Κροορ ἴῃ το- 
τ ΘΙ θη 66. ὅ86 Ορά. Ε, 518. 

Υ. 1616. τῷ προφερτάτῳ]) 
ΤῊ πιαϑὺ ποὺ θ6 υπᾶογβίοοα οὗ 
γϑίοατῖ, θυύ οὗ ΠΟ 111, αϊρηϊ- 
{γ, δᾷ Φαϊπουῖυ ; 885 κάρτερος δᾶ 
φέρτερος 816 ΟρΡοΒΘᾶ ἴο δ θῇ οὔμιϑὺ 
ἴῃ Ηοτι. 11.1, 280: εἰ δὲ σὺ καρ- 
τερός ἐσσι, ϑεὰ δέ σε γείνατο 
μήτηρ, ἀλλ᾽ ὅγε φέρτερός ἐστιν, 
ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει. Τοϊᾶ. ΧΙΧ, 
211: κρείσσων εἷς ἐμέϑεν καὶ 
φέρτερος οὐκ ὀλίγον περ ἔγχει, 
ἴ. 6. ΒύΤΟΩΡΟΥ δα ΠΟΌΪ]ΘΥ. 1 
{π15 Ραβϑδᾶρ ὑπουϑίουθ ὑπὸ Π Θὲσ ὕο 
9 Κίηράοιμι 15 τηϑδηῦ. ΟΕ. 



σήμαιν᾽᾽" 

Σπαρτῶν ἀπ᾽ ἀνδρῶν᾽ 
1520 

προς τ : ὦ παῖδες. ὡδ᾽ ἕπεσϑ᾽ 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩνῶι. 

κἂν εὖ τις οἰχῆ. ῥαδίως καϑύβρισαν. 
ϑεοὶ γὰρ εὖ μέν, ὀψὲ δ᾽ 

Α Ὅϑ2 ,ὔ Χ ’᾿ ον 

τὰ ϑεῖ ἀφείς τις εἰς τὸ μαίνεσϑαι τραπῇ 
ὃ μὴ σύ, τέκνον Αἰγέως. βούλου παϑεῖν. 
τὰ μὲν τοιαῦτ᾽ οὖν εἰδότ᾽ ἐκδιδάσκομεν. 

1520 χῶρον δ᾽, ἐπείγει γάρ μὲ τοὐκ ϑεοῦ παρόν. 
, Ψ , στείχωμεν ἤδη, μηδ᾽ ἔτ 

ε Β΄ κι « » 3 , , 

ὁ δ᾽ ἀεὶ τῷ ᾿πιόντι δεικνυτῶ. 
᾿᾽ 8." 

χούτως ἀδῇον τήνδ᾽ ἐνοικήσεις πόλιν 

11| 

αἱ δὲ μυρίαι πόλεις, 
1585 

-»Ἥ 3 χὰ 

εἰρορῶσ᾽. οταν 

1540 

ἐντρεπώμεϑα. 
ἐγὼ γὰρ ἡγεμὼν 

σφῶν αὖ πέφασμαι καινός, ὥςπερ σφὼ πατρί. 
χωρεῖτε. καὶ μὴ ψαύετ᾽, 

Ὑ 1092, ἐξ τὸ πᾶ. 

ΗΘ Μ80 15 βίγ]6α [Π6 τηο δύ ΠΟὈ]6 
15. ὙΘΑΙΥ {π6 οἹἀθϑὺ βοη. ΟΣ, 
ΝΙΟΡδΘ ἔγδρτη, 899. ἴῃ ΠῚ1π α. Ρ. 49: 
ἤ γὰρ φίλη ᾽γὼ τῶνδε τοῦ προ- 
φερτέρου. 

Υ. 1617. ὁ δ᾽ ἀεὶ] ΕὸΥ {π6 86 
οἵ [π6 ραγίϊο!α ἀεὶ 566 Ῥμ:οοῦ. 131. 
δα Ὑ 416 Κ. οἡ Ἡοτοά. ΤΥ, 162. 
Ψ, 1618 5α. ἀδῇον -- Σπαρ- 

τῶν ἀπ᾽ ἀνδρῶν Ἠοβγομβίαβ: 
ἀδῆῇον᾽ ἀπόρϑητον, ἀπολέμητον. 
ἘῸΥ {πὸ ργϑροβι ίοη ἀπὸ οἵ. Μ δύ! ῃ. 
8. ὅ718. ἀπά Εαν. ΒΘΘΟΙ. 89: χρυ- 
πτὸν ἀφ᾽ Ἥρας, ααοίρα ὈΥ 1)06- 
ἀου]θίῃ: Σπαρτῶν 15. ὕπ86 58 1ὴ6 
85 Θηβαίων. Οὗ. ἈΡΟΙΙοάοτ. ΠΙ, 
4, 1. ἘΠπτ. Ηδτο. ἔ. 4: ὃς τάρδε 
Θήβας ἔσχεν, ἔνϑ'᾽ ὁ γηνενὴς 
Σπαρτῶν στάχυς ἔβλαστεν. 

Υ. 1619 54ᾳ. αὖ δὲ μυρέαι πό- 
λεις --καϑύβρισαν) ΤΠ 5658 
ῖ5: τηοϑὺ ΟΙδ165, ΘΥ̓Θἢ 1 ΔῊῺΥ 
ΟΠ6 1116 ὑπ θη νΥ 61], ΛΘ ΡΓΟΠ 6 
0 ΓΑ Ὦ Π 6585. ΤΙΝ 15 5814 οἵ [Π6 
ΑΥ̓ΠΘμΐΘη8, [6501 ρου θη 66 ὉΒΙΠΡΒ, 
{πῶ οὐρηὺ το 6 διάάδηῃ, 6 ποῦ 
ΘΟμΟΘδ]θα, ὑϑϑὴ Τη6η Μ1Π ἀΡτι88 
{Π6 Βρογϑίβ οὗ βύαθθ ἴο ὑπ ἀθϑύσιος- 
ὑϊοι οὗ ὑπ ον. Ἠξκμ. ΕῸΥ {ΠῸ 
ϑοτῖδύ καϑύβρισαν 5866. Μείθῃ. 
8. .ὅ02. 8. Ἐοϑύ 8. 116. ποῦ. 4. 

Υ͂. 1621 54ᾳᾳ. ϑεοὶ γὰρ εὖ μὲν 
βούλου παϑεῖν] Ἠδτο 4180 

(866 ν. 1296 544.) ὑπ6 οδιι581 ϑηπη- 

ἀλλ᾽ ἐᾶτέ με 

οἰδίϊοι 15 ρ᾽δορα Ῥϑίοτ ὑπαῦ, ἔουν 
ὙὙΠΙΟῊ ἃ ΤΘΆΒΟῚ 185 δϑβιρηῃρα, 80 
ὑπαὺ Οδαϊρυβ βαυβϑ: Β6 ἀπ 11]11Ὲρ' 
ὑπούθῖοτθ ἤο οὔπβδ ὑπεΐ {πΠ6᾽ 
ῬΡϑορίθ, ᾿ρπαθα θγ ὑμ 66 τὺ ἢ 
Ππ086 βοοτοῦβ, θτῖπρ ἀοθδῦττο- 
Ὅ10η ὌΡΟΠ με οἷέγ δια ἐῃΥυ- 
561; ἔονυ Ὁ86 αοαβ, ὑποῦρῃ 
Ιαθ, δύϑθηρθ ἔμθιβο]γν 68 
ἼΡΟΠ ὑπ ο56, πὸ ἄθϑρίβο δηα 
Ρτοΐᾶπο ὑδῖηρ5 βϑουϑθα διηᾶ 
αἰγῖηθ. Εον {Π6 86 οὗ {Π6 ἜδΕι 
εἰςορᾶν 566 ν. 1870 (1865)., 
ἀφείς ν. 914 (911). 

Υ. 162 5ᾳ. χῶρον δ᾽ -- στεί- 
χωμεν)] ἘῸῚ {πὸ ρῆγαβθ χῶρον 
στείχειν 5686 γ. 042. τοὺκ ϑεοῦ 
παρὸν 15 ὕπ 6 519) ΠΟΥ͂ ΒΗΘ ΤΠ 
τη 6 ὈΥ ὕὉμ6 αοά. Οἔ, ν.2580 (282). 
δια ν. 1694 (1691) 

Υ. 1626. μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐντρεπώ- 
με 8 α] ϑ΄Ί΄ποθ ΓΑ τρέπεσϑαι ῬτΟΡου- 
Ιγ τρϑηβ ὕο ὕπτη ΟΠ 6᾽85 56], 
τὸ .οομδδῖηβ δ ἴθ οὗ βἰαπαϊηρ; 
5.11, ὙΓΏΙΟΙΝ ΘοΙη68 ἴο [ῃθ 58:16 
(πΐηρ; ἃ8 μέλλειν. 5 68 01.: ἀντὶ τοῦ 
ἐπιστρεφώμεϑα. Ὅμηρος" ἐντρο- 
παλιξόμενος. 80. π6 ΘΟΙΠΙΏΟΗ 
Οϑυδϑη ΡὮγαθ6: 1 ΤΟΙ] ΘΠ ῸΠΠ 5 
πἰομῦ πΠ 8 Θἤἢ ΘΗ. Ηβεν. 

Υ. τότ ἘΣ 5.6Π0].: ἐγὼ γὰρ 
ἡγεμών" γὼ γὰρ ἡγεμὼν ὑμῖν 
πέφηνα, ὥςπερ ὑμεῖς τῷ πατρί. 

Υ. 1τὅ29. καὶ μὴ ψαύετ᾽ Απάὰ 

12 
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1580 αὐτὸν τὸν ἱερὸν τύμβον ἐξευρεῖν. ἵνα 
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μοῖρ᾽ ἀνδρὶ τῷδε τῇδε κρυφϑῆναι χϑονί. 
τῇδ᾽, ὧδε, τῇδε βᾶτε᾽ τῇδε γάρ μ᾽ ἄγει 
Ἑρμῆς ὁ πομπὸς ἥ τὲ νερτέρα ϑεός. 

ὦ “φῶς ἀφεγγές, πρόσϑε πού ποτ᾽ ἦσϑ᾽ ἐμόν, 
1585 νῦν δ᾽ ἔσχατόν δου τοὐμὸν ἅπτεται δέμας. 1850 

ἤδη γὰρ ἕρπω τὸν τελευταῖον βίον 
κρύψων παρ᾽ “Διδην᾽ ἀλλὰ, φίλτατε ξένων, 
αὐτός τε χώρα 8᾽ ἥδε πρόςπολοί τε σοὶ 
εὐδαίμονες γένοισϑε, κἀπ᾽ εὐπραξία 

1840 μέμνησϑέ μου ϑανόντος εὐτυχεῖς ἀεί. -τδῦῦ 
ΧΟΡΟΣ. 

(σ τροφή.) 
Εἰ ϑέμις ἐστί μοι τὰν ἀφανῆ ϑεὸν 

[Υ-. 1680. 
οι ἢ τπ16 πού [ΟΥ 9 ΡΈΓΡΟΒΘ 
οὔ Ἰοϑάϊπρ 6. Οἷ, ν. 1718 (170). 

Υ. 1ὅ82. τῇδ᾽ -- τῇδε γάρ] 
ΤΉΘΒ6 νγονᾶβ ἃγ6 Βροθῃ αὖ ἰηύου- 
γ}5, διηᾶ ρυϑάθδ!!ν: τῇδ᾽ -- ὧδε 
-- τῇδε βᾶτε' τῇδε γὰρ εἴο., ἴῃ 
ἢ οἰδνδύϊοη οὗ 5ΒΡΘΘ ἢ ρϑυθο ον 
ΔΤ γ 8016. Τὸ Ο ἢ σ1 πὰ 8 ΡΥ 585 {Π|6 
γγὙ016 Ραϑδδᾶρθ ἴῇ ὑπ βγοηροβῦ 
ρυτ5 Ὁ. ΧΥ. ἃ. οῆς ΒΕΙΒ. 

Υ. 1588. Ἑρμῆς ὁ πομπός] 
Ι. 6. ὁ ψυχοπομπός, .γ61}1 Κπονη 
ἔγοιη Ηου, Οα. 1, 10. φηᾶ ΓΠ6 οοι- 
τηϑηΐαίονβ. ΒΕΙΒ. νερτέρα ϑεός 15 
ῬγΟΒΘΥΡΙη6. 

Υ. 1684 5ᾳ. ὦ φῶς --- δέμας] 
Ὀυγΐηρ' ῬΟΥΙΒΟΩΒ 06 ψομῦ (0 Ὀ1α 
ἔδύθνθ]}] ἴο π6 Ἰιρῃῦ οὗ π6 βαῃ. 
ΟΥ. ΑἹ. 866 5αᾳ. Οδάϊριιβ, 88 ἃ ὈΠπᾶ 
τηδ1}, Τρ. Υ δαάγθ58688 [Π6 811} δ 8 
φῶς ᾿ἀφεγγές, δα ΒΡ ΘΔἶκ5 οὔ Ὁ 8.8 
ΒοΟΙ Θ 1 ηρ᾽ 6 ᾿ιᾶ Ροββθββθα Βοϑίουθ 
5. ὈΠΠ4π685, πρόσλϑε ,ἦσϑ᾽ ἐμόν. 
Ηδθηθθ Π6 8808: τοὐμὸν δέμας 
ἅπτεται, ἱ. ὁ. ἐγὼ ἅπτομαί σου 
ἐσχάτως. -- ἘῸΥ πρόσϑε που οἔ, 
γ. ὅ80: οὐχὶ τῷ παρόντι που. 

γ. 1686 54ᾳ. τὸν τελ. -- παρ᾽ 
Ἅιδη ν] Δῃ τππυβα8] ΘΧΡΥ ΘΒ: 0}. 
τηϑδηΐηρ: ἃ θούὺῦ [0 δ14θ 815 1118 
ἴῃ ΟΥ̓Οτι5, 50 88 ἤο Θομ Ια α6 
ἴδ, ΕῸΥ {Π6 ῬΓΟΙΘΡΒΙΒ 888 Υ-. 1088: 
τὸν εὔαγρον. τελειῶσαι λόχον. ἘποΥ 

ἱρὸν Ὁ 1πα.] 

π6 Ρῇγδ86 κρύπτειν τι παρὰ τό- 
πον τινά οἵ. ν. 118: καὶ σὺ ᾿ ἐξ 
ὁδοῦ πόδα κρύψον κατ᾽ ἄλσος. 
ΤΑΒΌΥ, ἴον [Π6 Ῥῃγδβθ τὸν βίον 
κρύπτειν παρ᾽ Ἅιδην 5868 Επιν. ΑἸΟ. 
808: καί μ οὔϑ'᾽ ὁ Πλούτωνος 
κύων, οὔϑ'᾽ ὁ -- Χάρων ἔσχον (ἄν), 
πρὶν εἰς φῶς σὸν καταστῆσαι 
βίον. διὰ Βδςομ. 1986 54.: σὲ δ᾽ 
Ἄρης Ἁρμονίαν τὲ δύσεται, μα- 
κάρων τ᾽ ἐς αἷαν σὸν καϑι- 
δρύσει βέον. 

Υ͂. 1858. Β΄9801.: πρόςπολοί 
τε σοί οἵ ᾿4ϑηναῖοι. Βοἰδῖρ 
ὑμ1ηΚ5 Ὁποῦ ὑπ βουύνϑηῦβ οὐ ΤΠΘΒΘ 8 
δῖθ πιθδη. ΝοϑΥθ τἱρΡ Ὁ ὁοτα- 
Ρϑγ65 ὑπ Ἠουηθυῖο Δεράπων. 

γ.1ὔ89. κἀπ᾽ εὐπραξέᾳ] Ῥτο- 
ῬΟΥΥ, ἢ ΒΡ ΡΊπ 655 δ᾽: ὁ 8 6- 
οοπηῦ οὗ 10,  Θα 1ΠΠ|Π16 8. Θοια- 
ταρρθν ΑὙἸΒΙΟΡΒ. ΕἘ4.406: πῖνε, πῖν᾽ 

ἡ συμφοραῖς, ἴο σψΒΙΘΒ ἘἸ]1ὴ8 - 
16 Ὺ δᾶ ν. 6δδ. οὗ {Π6 5816 Ρ]δυ. 
ἩΕΕΜ. 

Υ. 1541 5αᾳ. εἰ ϑέμις -- σε- 
βέξειν)] Μυβρήδανθ δ5Κ8 ὮΥ Π6 
μβορθῷ ρῬϑύάοῃ σμθη δθουῦὺ ἴο ΡΥΘΥ 
ἴο πὸ αοαβ οἵ π6 βῃβᾶθϑ; δπα ΤΠ θη 
Βιιρροβίβ ὑπωὺ 10 15 θϑαδιβε Ρ]αΐο 18 
σγοηὺ ἴο τϑοθίγα ὕθδυβ δηᾶ ᾿ἰδίηθῃ- 
ἰϑῦϊοηβ, ποῦ ὈΥΘΥΘΥΙΒ, ΘΟΙΏΡΔΥΪΠρ' 
Οεα, ΒΕ. 80. Ε πατ. ΑἸο. 481. ϑαρρ!. 
160. Τρ. Τ'. 184. αῃὰ Α 659 Ά. ἔὟ. 6Χ 
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να ον παρα αν πνδσα ἀπαλὰ 

--τὐτ "ἢ 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΧΩι. 

χαὶ σὲ λιταῖς σεβίξειν, 
ἐννυχίων ἄναξ, 
Αἰδωνεῦ, Αἰδωνεῦ, μή μοι μήτ᾽ 
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1660 

1545 ἐπιπόνῳ., μήτ᾽ ἐπὶ βαρυαχεῖ 
[4 

ξένον κατανύσαι 
'' - ῇ 

μόρῳ τὰν παγκευϑῆ κάτω 
-" .) 

νεχρῶν πλάκα καὶ Στύγιον δόμον. 
“Ὁ “ὦ 

πολλῶν γὰρ ἂν καὶ μάταν πημάτων ἵκνουμένων 160ῦ 

Υ. 1644. 1 πᾶν νυυϊίθη μή μοι ἔγοπι Η ΘΥ Τὴ ἃ ἢ ἢ 8 60η1. ΜΒ, 
λίσσομαι. Τοῖπ ἀοτ τοϑᾶβ: Αἰδ' Αἰδωνεῦ, λίσσωμαι, τ-ΞΞ ἐπιπόνῳ μητ᾽. 

Υ. 1646. Ι παν υυϊίθη κατανύσαι. ΜΆ5. ΘΟΥΤΕΙΡΊΪΥ, ἐκτανύ- 
σαι, ΒΥΌΆΠΟΚ «πᾶ Ὁ1πά. ἐξανύσαι, ἩΘττι πη ἐκκατανύσαι.͵ 

Υ. 1649, 

ϑίορθδοὶ βούοῃ. ΟΧΥΤΙ. ἘΠδοίτϑ, 
ἱπαθρα βύγῖνϑϑ υἱἢ ΠΟΙ ΡΥΘΥΘΥΒ ὕο 
δχδϑρούδίθ Οὐοῦβϑηα ΡΥΟΒουρίη6 ἴο 
γϑυθηρθ ὕπο ἀθϑίῃ οὗ ποὺ ἔδίμου ἴη 
ΕἸοοίγα 110: ὦ δῶμ᾽ ᾿Αἴδου καὶ 
Περσεφόνης, Ὀπῦ {π6 ΟἸΠοΥ 5. ΠΟΥ 
ΙΒ 65. [0 ΔΡῬΌῬΘδ 56 ἔπθηλ. ΤΏ νγὰ 

- ἴο ὅΠ68 ΘΕ Υ85 οἵ Π656 Οαοαβ ΒΥ ΡΥΔΥΘΥ 
Βοοιῃηθα αἰ πο] το [πΠ6 δῃηοϊθηἐθ οα 
ϑοσοτιηΐ οὗ [Π6 δχοθθϑῖγα ΒΥ αν 
ΘΙ Τ]ΟΤΌΒΘΏΘΒΒ ΟὗἩἨ {Π686 ἀοιθῖ65. 
ῬΥΔΥΘΥΒ Το {Ππ|ὸ ῬΌΤΡΟΒΘ οἵ ἌΡΡθϑβ- 
ἴηρ' {Π6Π| 806. 880 τηρθηῃὐϊοηθᾶ ἴῃ 
Απίΐρ, 1199 54ᾳ., βρϑδκίηρ οὐ {ΠῸ 
θαν8] οὐ ῬοΙγηΐΘΘ5: αἰτήσαντες 
ἐνοδίαν ϑεὸν Πλούτωνά τ΄ ὀργὰς 
εὐμενεῖς κατασχεϑεῖν. δΙΒτα, 
568Π01].: τὰν ἀφανῆ ϑιεόν" τὴν 
Περσεφόνην φησίν. ἘδΥ {π6 ῬΏγαΒ6 
λιταῖς σεβίζειν οἵ. ν. 1007 (1004): 
τιμαῖς σεβίζειν. 
ΟΝ. 1548. Κ΄ 6Π0].: ἐννυχέων'" 

τῶν ἐν νυκτὶ ἀεὶ καὶ σκότῳ δια- 
τριβόντων᾽ τῶν τεϑνηκότων. Μιτι5- 
ΓΔΥ͂Θ ΘΟΠΊΡΘΓΘΒ Οὐ Ἢ 119: 

ἀκτὰν πρὸς ἑσπέρου ϑεοῦ. Τγϑοῃ. 
ὅ01: τὸν ἔννυχον “ἄιδαν. ὍὯοο- 
ἀον] οί οι. ΠΙ|. ΧΧ, 61: ἔδδει- 
σεν δ᾽ ὑπένερϑεν ἄναξ ἐνέρων ̓41- 
δωνεύς. 

Υ. 1644. ΤΠ ᾿πδηϊεῖνγο πΒΙΘΕ 
Το] ον5 ἀθρθηαβ ΠΡΟ λιταῖς σὲ σε- 
βίξω, ππᾶονρίοοᾶ. 

Υ. 1δ46 56ᾳ. ἐπιπόνῳ --- Σ;τύ- 
γιον δόμον] Ὑπθ ράγρον ἴδ: 
μα οὐ ρα θϑῦ Δ ΔῪ πού ΘΟΙΏ 6 
ὈΥ ἃ τϊΒοΥ 16 δηα ρΥ γα 8 

ἘΌΥΙΏ5 ὕνγο συϑῦβο5 ἴῃ Π᾿ πᾶ. 

ἀφο ἤο μ6 :ΠΕΘΥη8] {1614 5 
οὗ ὑπ 4684, ἴῃ Ὑ ὨΙ1Θἢ 841] 8 Υ6 
πΒιάάθπη, 8πᾶ ἴο πῃ μδβρῖύδ- 
τἴοη οὐ ΡΙαῦο. Οπ {Π6 ρῥδυῦ 1616 
μήτε; ὙγΒΐ 0} τητιδῦ 4150 Ὀ6 γϑέθυγϑα 
ἰο ἐπιπόνῳ, 5688 ΤΩΥ̓ ποία οα ῬἢΪ- 
Ιοοί. τῦ4. Τὴ6 ποιὰ βαρυαχεῖ ἴδ᾽ 
ἐουπηθᾶ ἔγοιη βαρὺ ἃπᾷ ἄχος, ἐ5 
15. τοιηδυκοᾶ ὃν Ὁ ορθᾶθυ]θΐη, 

Υ, 1646. κατανύσαι) ΕἘὸν ἄνύ- 
εἰν διθᾶ κατανύειν οὔξοι ἀ86α {πτι5 
νι πουΐ ὁδὸν, ἴο 5ΒΙΡΏΥ ρϑῖνο- 
ἩἶτΘ, ὑπ6 οἄϊίουβ ΘοΙηΡαγ6 ΑἹ. 607: 
ἔτι μέ ποτ᾽ ἀνύσειν τὸν ἀπότροπον 
ἀΐδηλον “Ἅιδαν. Απί. 806: τὸν παγ- 
κποέταν ὅ9᾽ ὁρῶ ὅάλαμον τήνδ᾽ 
᾿Δντιγόνην ἀνύτουσαν. ΤΎΔΟΙ. ΘΟΥ: 
πρὶν τάνδε πρὸς πόλιν ἀνύσειε. 
ΕἸ. 1461: φέλης γὰρ προξένου (γἱΖ. 
δόμον) κατήνυσαν. 

Υ. 1641. τὰν παγπκευϑῆ) Δ4- 
7θοὔνε5 οὗ {π1ϊ8 Κιμα δια οὔξδθῃ 
7οἰποα ἴο ΡΙαΐο᾽ 5. πϑῖηβ. ΑἹ]. 1198 : 
τὸν πολύκοινον “Διδαν. ἘΠ. 188: 
ἐξ ᾿4ἴδα παγκοίνου λίμνας. Απί, 
804: τὸν παγποίταν ἁάλαμον. 1014, 
810: ὁ παγκοίτας Ἅιδας. 

Υ. 1648. καὶ Στύγιον δόμου) 
Ι. 6. 85 ἴῃ ΕΠ. 110: δῶμ᾽ ᾿Αἴδου καὶ 
Περσεφόνης. 

Υ. 1649 5α. πολλῶν -- αὔξοι] 
ΤΠ ΡΔΡΠ1616 ἂν 15 βοραιδίθα ἔγο μι 
{π6 γϑὰρ αὔξοι γϑῖμου ππτιβιι81Υ. 
Μάταν 5 Υἱρῆθν δχρ]αἰπθᾶ ὈῪ 
Μυβρήανγο: ΠσοπρΡ ἢ πὸ ἀσϑογί 
οἵ 15 ονῇ. 
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1550 πάλιν σφε δαίμων δίκαιος αὔξοι. 

(ἀντιστροφὴ.) 
3 , ῳ ΄ Ἀγ τ Ὁ ͵ 

ὦ χϑόνιαι ϑεαί, δώμα τ᾽ ἀνικάτου 
ϑηρός, ὃν ἐν πύλαισι 
φασὶ πολυξένοις 1570 

εὐνᾶσϑαι, κνυξᾶσϑαί τ᾿ ἐξ ἄντρων 
τδῦῦ ἀδάματον φύλακα παρ᾽ ᾿4ἴδᾳ 

λόγος αἰὲν ἔχει" 
ὃν, ὦ Γᾶς παῖ καὶ Ταρτάρου, 
κατεύχομαι ἐν καϑαρῷ βῆναι 1587 

ὁρμωμένῳ νερτέρας τῷ ξένῷ νεκρῶν πλάκας᾽ 
1500 σέ τοι κικλήσκω τὸν αἰένυπνον. 

Υ. 1660. 1 πᾶν τοβϑίονθα σῳϑε ἔγομη Εὶ 6185 Κ θ᾽ 5. Θοῃη]. 
Υ. 1588. 

λυξέστοις, ἴτοη ΜΈΌΒΡΥΘΔΥ 6᾽5. 60η]. 
Υ. 1884. κνυζεῖσϑαι Ὁ ῖπηα. 

ΜΕΝ. σε 
1 πᾶν βδἀορίοα πολυξένοις νῖῖ ΗΘ ἢ ΤΟΥ πο- 

ΜΚ, πολυξέστοις. 

γ. 189. Ἐπ ὕνο [ἰπ65 ἴῃ Π 1πηᾶά. 
Υ. 1600. αἰένυπνον ἰδ5 ἴτοη {π6 ϑοθο]ίδ. Μοβὺ Μϑ85. αἷἦὲν 

ἀύπνον. ὅ688 τὴν Οοιημι. 46 Βοπο]ϊουτιτ ἴῃ οΡΆ. ὑγᾶρρ. διιοίογναῦθ Ὁ. {. 

Υ. 1661 5ᾳ. ὦ γϑόνιαι ϑεαί 
οἴο.] ΤῊ ΟΒοστιβ ἰἤγοκα ἐμ ΕΓ: 685 
δια ΟΥ̓ υ5, ὈΘϑθθοβίηρ' [Π6 Ἰαὐΐου 
ποὺ ἰο ἀοίδίη π6 8501] οὐ {π6 46- 
Ραυίθα δὖὺ {ῃ6 ὑπυθϑῃοὶα οὗ 15, ὑπ 6 
Του οΥ ἴο Ὀ6 Ρῥγορίθϊοιβ, δηά ποῦ 
ἴο ΡαπΙ5ἢ ὑΠ6 ἀ6θα5. ψ Ώ1Οἢ 6 πδᾶ 
οοτηγητὐἰοα πιὐποπῦ δου] ᾿πὐθηύϊοῃ. 
ΗΕΒΕΜ. 

Υ. 1δὅδ8. πολυξένοις)] Μυ5- 
ΒΥΘΘ ΘΟΥΥΘΟΙΥ αποΐοβ ΑΘΒ0Ε. 
ΒΌΡΡΙ. 168: τὸν “πολυξενώτατον 
Ζῆνα τῶν κεχμηκότων. εὐνᾶσϑαι 
ΒΙΡΏΙΠ65. ἤο ΚΘορΡ σψϑδύοῃ δῃηᾶ 
νγῶτᾶ. 
Υ 1660. 5 680].: λόγος αὐὸν 

ἀνέχει" ἀντὶ τοῦ φασίν. ἘῸΥ τΠ6 
ἴουτη οἵ ΒΡΘΘΟἢ 566 Υ. 847. 

Υγ. 1681 ---1ὅ600. ὃν --- αἰένυ- 
πνον] δ 065 ποῦ βύγ]8 Οδυ θυ 
Γᾶς παῖδα καὶ Ταρτάρου, Ὀαυΐ 
Πραΐῃ, δῃά, ἴῃ ογὔάθυ ἴο βαρ] δίῃ 
{Π6 ἀουθ ξαϊπο88 οὗ {πθ Θχρίββ- 
βίοῃ, δ δ445 σέ τον κικλήσκω τὸν 
αἰένυπνον. ΤῊΘ 56η86 οὗ ἐπ ψγογά8 
15 ᾿πουθέουθ: Ποῖ, ο ἀδαρ οΥ 
ΟΥ̓ αΥ ἂμ Ταγύδταβ, 1 Ρ6- 

ΒΘΘΟἢ ἴο ροῖνθ ψ8Υ ὕὅο ὑῃ 6 ΠΟῪ 
ϑσαρϑὺ 0 ΔΡΡΙΟΔΟΒ65 ὅμ68 
ΡΙ] 8185 οὗ ὑμ6ὸ ἀδθδᾶ: ῆθδ8 
που θέοσθ 1 ἱὔνοϊθ, ὕπο 
ΒΙ]βροροϑδὺ οὔθυ ῃ 811γ (Η θυ ἃ πη 
απ88 --- ΒΟΡ1Β Βούξου --- ΟΥ̓ 185). 
ἨΈΕΕΜ. 

Υ. 1δῦ8.. ἐν καϑαρῷ βῆναι) 
ΗΘ 5ίρῃϊῆθθ ὑπαὺ Ορυθθυαβ οπρδΐ 
ἰο τοῦγο οαὖ οὗ {Π6 γγδᾶῦ, 80 {δμὰΐ 
Ὁ 6 Ἰούῥ ἔγθθ ἴουῦ 6 ΠΘῸῪ ΘΟΙΏΘΥ, 
ὑπδῦ 6 6 ποὺ ἐθυσηθα Ὀγ {Π6 βισμΐ 
ΘΠ α Ῥδυκίηρ οὗ {86 ἄορ, Ηκππμ. 
Βοιβῖρ σοΙρΡδΥΘ 8 Ηοι. 1]. Υ1Π, 
491. Χ; 119. 

Υ. 1660. τὸν αἰένυπνο ν] 
Κ΄ 680].: τουτέστι τὸν διαπαντὸς 
κοιμώμενον. φησὶ δὲ τὸν Θάνατον, 
ὥςπερ δαίμονά τινα ὄντα" πρὸς 
πάντας “γὰρ σχεδὸν τοὺς ὑποχϑο- 
νίους τὴν παράλλησιν ἐποιήσαντο, 
τὸν Πλούτωνα, τὴν Περσεφόνην, 
τὸν Κέρβερον, καὶ νῦν πρὸς τὸν 
Θάνατον αὐτόν. ΤΘΑίἢ 15 8150 ἰπ- 
γοκορα ἴῃ ΑἹ. 86δὅ4. ῬὨΣ], 791. Ἠδ 
ΒΘΘΙῊΒ ἴο 6 βἰγ]64 αἰένυπνος, Ὀ6- 
οϑδβα ὑπ6 ἀθδα 5166} δἰθυῃδιυ. 

Ὁ ΨΗΨ ψν ΠῚ 

μϑδνου....- δὰ. 



1665 ὄλωλε γὰρ δύστηνος: 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚοΟολώῶνῶι. 

ἄνδρες πολῖται. ξυντομωτάτως μὲν ἂν 
τύχοιμι λέξας Οἰδίπουν ὀλωλότα" 
ἃ δ᾽ ἦν τὰ πραχϑέντ᾽, οὔϑ᾽ ὃ μῦϑος ἐν βραχεῖ 
φράσαι πάρεστιν, οὔτε τὰργ᾽ ὅσ᾽ ἦν ἐκεῖ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

κεῖνον τὸν ἀεὶ βίοτον ἐξεπίστασο. 

» 3 , 3 ’ Γ ΄ 
πῶς; ἀρὰ ϑείᾳ καπονῷ ταλας τυχῃ; 

ΑΓΤΈΛΟΣ. 

τοῦτ᾽ ἐστὴν ἤδη κἀποϑαυμάσαι πρέπον. 
ὡς μὲν γὰρ ἐνθένδ᾽ εἷρπε, καὶ σύ που παρὼν 

1570 ἔξοισϑ᾽, ὑφηγητῆρος οὐδενὸς φίλων, 

Υ. 1604. τἄργ᾽ Ὁ ἰπᾶ. 
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ΑΓΓΕΛΟΣ. 

1580 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς λελοιπότα 

ΧΟΡΟΣ: 

1585 

Υ. 1δθὅ 54ᾳ. 5.680 ].: τὸν ἀεὶ Υ. 1661. 5'.680].: ξυντομωτᾶ- 
τως" ἀντὶ τοῦ συντόμως. Ἔστι δὲ 
ὁ ἄγγελος εἷς τῶν ἀκολουϑησάντων 
Θησεῖ ϑεραπόντων" καὶ ἀφῖαχται 
ἔνια ἀπαγγέλλων τῶν πραγϑέντων 
ἐπὶ τῆς ἐρημίας" οὐ γὰρπαᾶντα δυ- 
νατὸν ἦν ϑεάσασϑαι. Ἐογ {πΠ6 81- 
Ρουϊαύνο 866 Μαύῃ. 8, 262. -- 
ἘῸῚ [π6 ρῇγαβα τύχοιμ᾽ ἂν λέξας 
566 ῬΒΙ]οοῦ. 220 56. ΕΣ {πΠ6 Ρ80- 
ἐϊοῖρ!ς ὀλωλότα ἀδροπᾶϊηρ προη ὑπ 
νοῦ λέξας Με. 8. δδδ. η. 2. 
ΠΗ οδὺ 8. 129. ποῦ. ὅ, 

Υ. 1668 54. ἃ δ᾽ ἦν ---ν ἐκεῖ] 
ΤῊ 15 ΘΧΡΙΘΘΒΘα ἴῃ τϑύθου 80 
πΠσι51181 ΠΟΥ, θα 1 ὑῃ15 5686: 
Βαὺ πῃ6 ὑπίηρϑδ, ΏΙΟῚ Π8ΡὉ- 
ρΡϑοηϑᾶ Ῥοϑέογύγθ ἢ ἀδρδύίϑθα 
ἔγοιῃ 116, πα ἀπτίηρ π15 ἀ 6- 
ῬρῬανυίΐυσο, γοτ6 ποῦ ἔθ" ΟΥ̓ 
ΥΩ ρ, θα ΒΟ 85 οδὴ ποῦ 
θ6 ΘοΙΡΥΙΒΘα ἢ ἃ Ὀτϊθῆ πδὺ- 
γαῦύϊν 6. 

Υ. 1606. ὄλωλε γὰρ δύστη- 
νος] ὅ66 Ῥμϊ)οοῦ. 381. 

βίοτον" τὴν ξωήν᾽" εἰώϑασι γὰρ 
τὸ ἀεὶ καὶ ἐπ᾽ ὀλίγου χρόνου τάσ- 
σειν. Ὅμηρος( (. ΧΠ],517.)" ἔχων 
κότον ΐ μμενὲς αἰεί. [εἰς τὸ 
αὐτό.] ον μακρὸν γῆρας. ΤΗϊδβ 
᾿ηὐουρυθύδθϊοη 15 ἱποουγϑοῦ, ὅορμο- 
6165. ΡΥΓΟΌΔΌΪΙΥ ΟὨΪΥ τηϑϑηὺ ὑμδύ 
Οοαϊρυβ δα αὐαἰὐϑοά 119 ἔοτ 
ΘΥ͂ΘΙΣ: ΔΙ ΠΟῸ ΡΝ ΟΘΥΡΘΙΏΪΥ {Π6 οχ- 
ΡΥΘβδίοῃ 8 πππϑι8]. ΕῸΥ ὡς 866 
Μαύύμ. 8. ὅ69. ὅ. 

Υ͂Ψ. 1661. ἀρα -- τύχῃ] 56. ὄλω- 
λεν. ϑεία τύχη 18 ἃ Κἰπᾶ οὗ 
ἀθδῦμ βρηῦ ἔγοιη πϑάνθη. ὅ68 
ῬὨΙοοί. 191. ἄπονος, ἔτ 66 ἔτ ο τι 
Ρϑΐίηβ. ΟΥ. δον ν. 1661 .((1648). 
γ, 1569 86. ΒοΠοΙ.: ὡς μὲν 

γὰρ ἐνθένδ᾽ ὑπέρβατον᾽ ὡς 
μὲν γὰρ ἐνθένδε εἷρπεν, ὑφηγητῆ- 
θος οὐδενὸς πα ἀλλ᾽ αὔτος 
ἡμῖν πᾶσιν ἐξηγούμενος, καὶ σὺ 
παρὼν οἶδας. ΕῸΥ π6 ροηϊῖνοϑ 
ΔΌΒοΙαΙο ὑφ. οὐδ. 566 Οοᾶ. ΒΕ. 1260. 
δα ΜαΌἢ. 8. ὅ68. ποῦ. 
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ἀλλ᾽ αὐτὸς ἡμῖν πᾶσιν ἐξηγούμενος. 
- 4 Ἵ ἐπεὶ δ᾽ ἀφῦχτο τὸν καταῤῥάκτην ὁδὸν 1690 

χαλκοῖς βάϑροισι γῆϑεν ἐῤῥιζωμένον, 
ἔστη κελεύϑων ἐν πολυσχίστων μιᾷ, 

[57 κοίλου πέλας κρατῆρος. οὗ τὰ Θησέως 
Περίϑου τε κεῖται πίστ᾽ ἀεὶ ξυνϑήματα᾽ 
4“.ὖν τ ἢ Ἁ » , 
ἀφ᾽ οὐ μέσος στὰς του τὲ Θορικίου πετρου. 

ἔτ γΩβ ἀφ᾽ 
601]. 
Οσᾶ. νΡ. 17. 

Υ. 1611. 5. 6Π0].: ἐξηγούμε- 
νος" προηγούμενος. δο ν. 1620 
(1606). ἀπᾶ ν. 98: ἐξήγαγε. 

Υ. 1672 54. τὸν καταῤῥάκτην 
ὁδὸν --- ἐῤδδιξωμένον) ΕῸΥ {π6 
5686 οὗ ὑπθ86 ψουβ 566 ποΐρ 0 
ΑὙρῦτη. 8. ὅ. Ρ. 34 5ᾳ. ΕῸν καταῤ- 
ῥάκτης τι864 8.8 δὴ δα]θούγο  οἱ- 
Βῖρ᾽ ΟΟΙΡΑΙῸΒ. ΕΥ. ΞΌΡΡΙ. 292. 
Ἡ 6 υπ.: ἱκέταν --- ἰήλεμον. Βδοο. 
118: νάρϑηκχας ὑβριστάς. 148: χο- 
ροὺς -- πλανάτας. ὙΥ 1 {Ππ6 νγοσᾶϑ 
γῆϑεν ἐῤῥιξωμένον Τ᾽ οΘ ἀοτ]οΐη 
ΘΟΙΏΡΘΓΘ5 Ηομ. Οα. ΧΙ], 162: ὅς 
μιν (μαγ θη) λᾶαν ἔϑηκε καὶ ἐῤ- 
ῥδίξωσεν ἔνερϑε. 

Υ. 1ὅτό βᾳᾷ. ὅ'6Β 1.: κοίλου 
πέλας κρατῆρος" τοῦ μυχοῦ" τὰ 
γὰρ κοῖλα οὕτως ἐχάλουν ἐ ἕκ μετα- 
φορᾶς" ὅϑεν καὶ τὰ ἐν τῇ Αἴτνῃ 
κοιλώματα Ἀρατῆρες καλοῦνται. λε- 
γει δέ, δι᾽ οὐ καταβῆναΐ φασι τὴν 
Κόρην ἁρπαγεῖσαν. Πειρέϑου τε 
φησὶ κεῖται , ξυνϑήματα, οἷον ὑπο- 
μνήματα τῆς πίστεως, ᾿ῆς ἔϑεντο 
πρὸς ἀλλήλους πρὸ τῆς εἰς “Διδου 
καταβάσεως" , ἀμάρτυρον δέ, εἰ διὰ 
τούτου τοῦ τόπου κατῆλθον" πιϑα- 
"Σ δὲ ὁ “Σοφοκλῆς πρὸς χάριν 
ἧς ᾿Ζἀττικῆς φησιν ἐνταῦϑα τὴν 
: ς Ἅιδου κατάβασιν Οἰδίποδὸς γε- 
νέσϑαι. --- ΟΥ̓ [815 οὐδίου, ἂἃῦ ΒΙΘἢ 
ῬιΡΠοῖ 5 πα ΤΉ ΘΒ ΘῈΒ Ρτοϊοβίοᾷ 8 
Ῥϑύροίαϑ ἐγ αάϑῃϊρ, Ρ πα δ ΐδ 8 
ἀου 1655 ΒΡΘΌ ΚΒ, 1,18, δ. αϑϑουῦ- 
τηρὶ ὑπῶὖ πού δ. ξοτι ἐπ [οι Ρ]16 οἵ 
ΞΑΥΔΡΙΒ 18 χωρίον -- ἔνϑα Πειρί- 
ϑουν καὶ Θησέα συνθεμένους ἐς 
“ακεδαίμονα καὶ ὕστερον ἐς Θε- 
σπρωτοὺς σταλῆναι λέγουσιν οἷο. 

1698 

«οὗ μέσος Ὑλὸ5 Πγϑὺ τοβϑίογθα ὃν Βυαη Οἷς ἔγοια 
ΜΒΗ͂. ἐφ᾽ οὗ μέσου ππῖοι. Ο. Ε΄, Ἡ οὐ πη ἀοέθμᾶβ, Οαδοδβῦ. 

δι ἃ. 1.: ἐνταῦϑα ὅσον ἐς 
πῆχυν τὸ ἔδαφος διέστηκε, 
καὶ λέγουσι μετὰ τὴν ἐπομβρίαν 
τὴν ἐπὶ 4ευκαλίωνος͵ συμβᾶσαν 
ὑπορυῆναι ταύτη τὸ ὕδωρ, δπᾶ 
ὑπαὺ π6 Αὐμπϑηΐθηβ οαϑὺ ἰηΐο {815 
δῖοι ΘΥΘΙῪ γοδὺ ἃ Πθϑύθῃ οϑκ6 
Κηρδᾶρᾶ ἃρ νι Πομθυ, ΤΉ656 
ἔνγο ἔγιθ 8. ΔΥ6 οο]γαίθα ἴῃ {Π6 
Ἡοιηθῦὶο γοῦθο ΟαγβδΒ. ΧΙ, 660., 
ὙὙΒΙΟΙ 15 αποίοα Ὀγ Ῥαυβδηϊδ8 
Χ, 29, 4. δια {πον θούῃ ἀθϑοθπαθα 
ἴο ΟΥοὰβ ἐορϑύμθυ, οα νυ 6 ἢ 58Ὁ- 
16 οῦ ὕΠπθ 8. 8:᾽6 ν δυύΐοιιβ ἡϑρογίβ. ΟἿ. 
Ἡ ουη. ΟΌ85. ου Αρο]]οᾶ. Ρ. 177 56. 
ἘΈΕΙΒΙΑ. 

Ὑ.. 1572. 8δαι ἀφ᾽ οὗ μέσος -- 
τάφου] Οφεαϊραβ 15 τορτθβϑηὐθα 85 
πονίηρ βίοοα Ῥούν θη 88 ΠΟ]- 
Ἰον ον θ, ὑπ 6 ΤΠοΥΙοΐΘ ΓΟΟΚ, 
{πΠ6 Μι1ὰ ρϑδν ὕγϑθϑθ, δα {6 
ΒῦοηΘθ ποππτη θη, ΗἩΘΥΘ ΠΗ 
ΥἹΡΉΝΙΥ ΟὈΒΟΙνΘ8, ὑμπῶῦ ὃ τῶ 18 
5816 ἴο Ὀ6 μέσος γ». τινῶν τόπων, 
ὙΠ6Ὶ. Π6 ᾿ἰβ8 50 ἴῃ {π6 τηϊαα]6, “ἃ 5 
[ο 86 8ὖ βοπιδ ἀἰϑέβιθθ ἔγοτῃ ἔμ086 
ῬΙδοθθ οὗ ψβῖο ἢ ὑπ6 βροῦ οἡ ΒΘ Π 
ἢ6 βύδῃηδβ ἔουτὴβ ὕΠ6 τα 6]6. 

Υ. 1671. 5.6}:01.: τοῦ τὲ Θο- 
οικέου πέτρου" ταῦτα νώριμα 
τοῖς ἐγχωρίοις. Θόρικος δὲ δῆμος 
τῆς ᾿καμαντίδος φυλῆς. Ἠοτ- 
Τὴ ἢ ἢ ΒΠΟΥ ὑπαῦ γα οϑῆηοῦ Ρο8- 
ΒΙΡΙΥ βαρΡΡοβα ὑπῶῦὺ ἴπ0 ὙΠΒΟΥ ΙΔ η 
γος ὈΘ]οηροᾶ ἴο π6 ΤΟΥ ὁδῃ- 
ἴοῃ ἴῃ ἴΠ6 ἐγ1ῦ8 Αοδιηδη 8, ὙΠ Οἢ 
γγὃ8 δἰ δπιούρα ηθϑὺ υαπίθιη. Ἠγ- 
τηθῦξιιβ ὀπη6. θούνγθοη ὑπαῦ οδηΐοῃ 
δα ΟΟ]οη 8. 

δ ΩΝΟΝΝΣΝ, νύν. ἐπτιὸᾶ μος ἐς ΝΣ ΣῈ χ ιοΣ ὡνα 



καϑέξετ᾽ " 

ι[ὅ85 ἐσθῆτί τ᾽ ἐξήσκησαν, ἢ » ἢ 

Υ. 1682. 

Ύ. 1078. κοίλης τ᾽ ἀχέρδου 
εἰς.] ΤῊῖβ ἄχερδος, [Ππ6 τ 114 ᾿6 80, 
ΒΘΘΙΏῚΒ ἤΟ Πα 66 δὴ ϑπ οἰθηῦ ἴΥὙ66, 
οἰὐμοὺ γοὶ βύϑημαϊηρ' αὖ ὑπ6 {ϊτὴ6 οὗ 
ϑΟΡΒΟΟΙΘ5᾽ τ ηρ' {Π18 Ὀ]ΔΥ, ΟΥ 
ΘΟ] ον αίθα Ὀγ τορουσύ. Αἀμπᾶ βῖποβ 
που νγ8ὰ8 ἃ οϑηΐοῃ βύν]θά, ἄχερ- 
δοὺς, ἰἴὑ ΤΥ ΠδΥθ ἀογϊγοᾶ 1ἐ5 
ὨΘΠΘ ἔγομι ΒΟ 6 ΒΟ. ἴγθθ ὙΠ] 6 ἢ 
γγ885 ΤΠ ἀοΥΘα ΤΟΥ Δ 016 ὈΥ 50ΠῚ6 
εγϑμύ. Ηξαμ. ὅ5.680].: κοέλης δὲ 
ἀχέρδου, τῆς τὸν πυϑμένα ἐχούσης 
ὑπόκενον, σαπέντα. Τὸ ὙΠΟ Τὰ ὑΠ6 
ΒΘΡΌΆΪΘΗνΘ 681164 λάϊνον τάφον Ὀ6- 
Ιοηρθᾷ, 15 ποῦ Κηόνῃ. 

γ.1579. εἴτ᾽ ἔλυσεδυςπινεῖς 
στολάς] Ηδσπ ρυΐδ οἵ πῖ5 βογαϊᾶ 
αἱ ὑαὐογ θα σαγτηθηΐβ, δα ΒΠΟΥΥ 
αὐῦου ραῦβ οα οὔπϑιβ, Ῥθόϑιβθ δροιΐ 
ἴο ΟΥ̓́ΘΥ βϑουθα υἱΐθβ ἴο π6 Οοάβ, 
γ. 1003 (1585). Εον {Π|8 νγϑβ ου8- 
ὑοτ Δ ΥῪ 1 ὑΠπ6 ϑηοϊθηΐβ, 8.5. ΠΥ 
θ6 Ἰϑϑγηῦ το ὕΠπ6 5111 8ν οοπαιιοῦ 
οὐ ΑἸοοϑύῖβ ἴῃ ΕΠΡ. γνβ. 1657 54. 
ὙΠΟΥΘ 1 πᾶν δἀάιοθα {αυύμου 
δα που 165. ΜύυβαΒ. 

Ὑς 1581. λουτρὰ καὶ χοάς 
ποϑεν)] “Μουτρὰ ἴον τγϑδμίηρ' {Π6 
Βοάγ Ὀθέοτε Ὀυγ18]. ὅθ9 Ἐπὰν. Ηθο, 
611. --- κοὰς ἴο ρρθαβθθ ὅπ6 ἀθεά, 
ὅ609 Επιν. Τρ. Τ, 160 54. Μυβαπ. 

Υ. 1ὅ82. 5. 6Π0].: τὼ δ᾽ εὖ χλό- 
ουσ]ήμητρος" εὐχλόου “Ζήμητρος 
ἱερόν ἔστι πρὸς τῇ ἀκραπόλει" καὶ 
Εὔπολις “Μαρικᾷ" ἀλλ᾽ εὐϑὺ πό- 
λεῶς εῖμι ϑῦσαι γάρ μ 8 δεῖ 
κριὸν χλόῃ Δήμητρι. Ἔνϑα 
δηλοῦται, ὅτι καὶ κριὸς ,ϑήλεια τῇ 
ϑεῷ ταύτῃ ϑύεται. (οὕτω δὲ τι- 
μᾶται ἐκ τῆς τῶν κήπων χλόης") 

᾿ 

ς 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚοΛώνῶι. 

ἐς προσόψιον Ὁ πᾶ. 
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κοίλης τ᾽ ἀχέρδου κἀπὸ λαΐνου τάφου, 
εἶτ᾽ ἔλυσε δυςπινεῖς στολάς. 

1680 κἄπειτ᾽ ἀΐσας παῖδας ἠνώγει δυτῶν 
ὑδάτων ἐνεγκεῖν λουτρὰ καὶ χοάς ποϑεν᾽᾿ 
τὼ δ᾽ εὐχλόου 4ήμητρος εἰς ἐπόψιον 
πάγον μολούσα. τάς δ᾽ ἐπιστολὰς πατρὶ 
ταχεῖ πόρευσαν ξὺν χρόνῳ, λουτροῖς τέ νιν 

ἧ νομίξεται. 
ἐπεὶ δὲ παντὸς εἶχε δρῶντος ἡδονὴν, 

1000 

ϑυουσί τε Θαργηλιῶνος ἕκτη. ΟΥ̓. 
πνὺ ΡΗ Βαν. Τὶ 22, ὃν Βαὲ 1 15 
Ρ δίῃ ὑπῦ νγγχ τητιϑύῦ ποῦ αβϑασηρ ὑπϑΐ 
{π6 ἀφαρσηύουβ οἵ Οϑαϊραβ πδᾶ τὸ- 
ὑϊγ6α ἴο ὑπϑῦ ἐθιηρ]9 οὐ ὕβθυϑβ, συ βῖ οἢ 
βΒίοοα πϑδῦ ὅπ Αὐπθηΐδῃ οἰΐϑαο]. 
Νο ἀοιδὺ πού νγᾶϑ, ἴῃ {π6 αδΥ8 
οὗ ΞΟΡΠΟΟΙΘΒ, βοῖὴθ οΟΥΠΘΥ θη10]6 
ἴο ὅπ βϑηβ αἀθιῦυ θῶ ΟὉ]ΟΏΤΙ5 
4150. ΥὟὙὲὲαε οϑηῃποὺ ϑοορᾶθ ἰο Ηϑυ- 
Τὴ ὃ Ἡ Π᾽5 πη θυ ρυϑύ ὑϊ οι, γ1Ὲ0 ὉΠ]: Κ5 
ἐπῶν πάγον ἐπόψιον εὐχλόου “]΄ημ. 
15 τιϑ8α φούϊν Θ᾽ Υ ἢ 0Π15 56η86: 60] - 
Ἰθὰ θα, 6Χ αὰο Πα ἴῃ πἴ- 
Β6 Οϑυϑυ β χλοης ἔδηπθτῃ 60} - 
βΒρίιοίϊαύατ, -- Οἡ τῶ ἴον τὰ 566 
γ. 1016 (1688). 

Ν. 1888 5ᾳ. ΒΟ6ΠΟ].: ἐπιεστο- 
λάς" ἐντολάς, πράξεις. ΟΥ. Β΄ὅδη- 
Ι6Υ οὐ ΑΘβ0}. ΡῬτομι. 4. ταςδ᾽ 
ἐπιστ. πατρὶ ἐπόρευσαν ἰβΒ πδοᾶ 
ΠΘΑΥ]Υ ἰὴ ὑΠ15 θη: ΠΥ Βτοπρ 
ΠΟΙ ἔδύμοι ποὺ μ6 πϑα ἀϊ- 
ΓΘ οΙαα, 

Υ 1684. ταχεῖ -- ξὺν χρόνῳ] 
Α ΒΠ]ΔΥ οχρυθϑϑίου ἴο ὑῃ6 ΟΩΘ 
ΔΒΟΥ͂Θ Υ. 1216 (1210): αἵ μακραὶ 
ἁμέραι. ΟἿ. αἴ8ὸ Τύϑοι, 896: σὺν 
χρύνῳ βραδεῖ μολῶν. 

Υ. 1685. 5 ὁΠο].: ἡ νομίξεται" 
εἶ γομίέξεται ἐπὶ τοῖς νεκροῖς. ἘῸΥ 
ἐξήσκησαν ΝανεΘ. ὀοιμηρδτοθ ΕἸ. 
482. 1217. ὙΥ 6556 ]11πρ' οῃ Ἡοτγοῦ. 
Π|, 180. Β] τ, οα Αθβοι. Ῥϑι8. 
ο088. 1871. 

Υ. 1686. παντὸς εἶχε δρῶν- 
τος] Πᾶν “δρῶν ἴθ. ὍΠ6 58:6 88 
πᾶσα ὑπηρέτησις. 866 ΤΥΘΟΙ. 198, 
Ηβῆμ,. ὅ66 γν. 1220 (1215). 
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3 ᾿ ἣν 8 δ ὁ . 2 τ Η 
κοὐκ ἣν ἔτ᾽ ἀργὸν οὐδὲν ὧν ἐφίετο. 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ 

1006 

χτύπησε μὲν Ζεὺς χϑόνιος, αἱ δὲ παρϑένοι 
ῥίγησαν., ὡς ἤκουσαν᾽ 

1590 

ἐς δὲ γούνατα 
» ᾿ς 9 

πατρὺς πεσοῦσαι κλαῖον, οὐδ᾽ ἀνίεσαν 
στέρνων ἀραγμούς, οὐδὲ παμμήκεις γόους. 
ὁ δ᾽ ὡς ἀχούει φϑόγγον ἐξαίφνης πικρόν, 1610 

πεύξον ἐπ᾽ αὐταῖς χεῖρα εἶπεν ὦ τέχνα, 

οὐκ ἔστ᾽ ἔϑ᾽ ὑμῖν τῇδ᾽ ἐν ἡμέρα πατήρ. 

1595 
»» . ᾿ ΄ - ΔἋ ΄ 2 ᾽ 
ολωλὲ γὰρ δὴ πᾶντα τάμα, κοῦκ ἔτι 
τὴν δυςπόνητον ξξετ᾽ ἀμφ᾽ ἐμοὶ τροφήν. 
σκληρὰν μέν. οἶδα. παῖδες ἀλλ᾽ ἕν γὰρ μόνον 1618 

Ἁ ΄ , »Ἥ 3 , 

τὰ πάντα λύει ταῦτ ἔπος μοχϑηματα. 

Υ. 1690. κλᾶον Ὦ ϊ: πᾶ. 
Υ. 1095. κοὐκέτι Ὁ 1πά. 

Υ. 1687. κοὐκ ἦν ἔτ᾽ ἀργόν) 
᾿4ργόν ἀπάοπθ. ΟὙΒΘορηΐ5. ὅ9 7. 
Βταμοῖ: ἀλλὰ τὰ μὲν προβέβη- 
κεν ἀμήχανον ἐστι γενέσϑαι ἀργα. 
ΞΟΒΑΒΈΕΕΒ, 

Υ. 1688. 5. 680].: “Ζεὺς χϑόνι- 
ος᾽ πάνυ σεμνῶς τὸ χϑόνιος. Οἷον 
μύκημα ἐγένέτο, καὶ ἐσείσϑη ἡ γῆ, 
προδηλοῦντος τοῦ ϑεοῦ τὸν καιρόν, 
ἐν ᾧ ἔδει ἀποτάττεσϑαι τὸν Οἰδί- 
ποδα. Οπ βιθδίουσδηθδῃ Πρ ὐπίηρ' 
8566 πη Ρδ55δρῸ8 απούοα ο ἘΣῪ. 
ἩΙΡΡ. 1210. Ῥ]Ιαίο 15 οδ]]θα 18 οΚ 
Φαρίίου ὈΥ ὅ'δηθοδ Ηρθγο. Οἱ. 
1708. Ἡ Θ5ϊοα Ορ. οἱ Ὁ. 406: εὖ- 
χεσϑαι δὲ Ζιὶ χϑονίῳ, ὙΠ ΘΥΘ 566 
ατδϑονυΐαβ. Μυϑακ. Οἵ Ὁ, Ἐν. 
Ἡθτ δ πη αδοβί. Ορβαϊροᾶ. ρΡ.80. 
δα ποῖθ. Τὴ {πΠ6 πδυγαύϊγο οἵ {Π8 
ΤΠ ΘΒΒΘΠΡΘΙ, 78 Πᾶνα, θ651465 γτύ- 
πησε, ἴδε [Ὁ]]ονυηρ' χα ρ] 68 οὗ 
{Ππ6 ομηβϑίοῃ οὐ {πὸ δαιρτηθηΐ: κα- 
ϑέξετο 1097. πόρευσαν 1602. ῥίγη- 
σαν 1007. κλαῖον 1608, ϑώῦξεν 
1024, ὅθ Μη. 8. 1600. πού. 

Ύ,. 1589. δέγησαν]) Ηδ τἱρμύ 
αν συϊίθη ἔφριξαν οΥ ΠΝ 
ἔδεισαν, ὡς ἤκουσαν. Βυΐ {86 Ροού 
Ὁμηρικῷ ζήλῳ ΡΥΘ θυτϑα δίγησαν, 
ὃι ὙΘΥΌ ποὺ Τουπηᾶ οὔξθη ἴῃ Αὐῦϊο. ΤῊΘ 
Ἡοιηοτῖο ἔῤῥιγα, Τατὰ ὑουτὶ ἐϊοᾶ, 
185 ὙΓΓΟΏΡῚΥ οοῃξουππᾶρα 1} [πὸ 
ΟΟΙΏΙΏΠΟΙ διγῶ, Ι δῖ οοἹα, ὈΥ {π6 
ΒΥ ΘΙΠΙ Δ ΥΘη5. ΤΠΘ δουῖδὺ οὐ [Π9 

ΙΔΟΙΘΥ 15 ἐῤῥίγωσα, νιθποο ἐνεῤ- 
δίγωσα ἴῃ ΑΥὐἰδῦ. ῬΙαΙ. 847. Ἐτ,Μ8ι,. 

Υ. 1690. 5.980].: οὐδ᾽ ἀφ ες: 
σαν᾿ οὐδ᾽ ἀνέπαυον. ᾿ 

Υ. 1691. οὐδὲ παμμῆκεις γδι 
ους] ΝΥ οτηπιδὺ πηδογβίδπα οΎῸ ἃ ἢ 8 
αὐϑογοα σιν ἃ Ἰουᾶ γοΐθθ: 
ΟΥ, ν. 489 (486): μηδὲ μηκύνων 
βοήν. 

Υ. 1692. ὡς ἀκούει -- ἐξα ἐ- 
φνήης}] ΒήαμποΚ τομᾶρυβ: αὖ -- 
ἀογορθηΐο δυάᾶιῖῦ; ΥἱρΏγ, 1 
ἢ6 νυὶβῃθα ἴο ΘΟΡΥ͂ ἴμθ ΟὙ Θοΐβ 1, 
ΔΥΓΟΥ ἐπ τηϑηποῦ οἵ Ρ]δαΐα5. ἐξαί- 
φνης, 1ΐ νγϑ γϑραγα ὑπ 56η86, πηπϑὺ 
Ῥουξαΐη ἴο πο νγογᾶβ πτύξὰς εἶπεν: 
Δα τηϑὺ θ6 ΤΟΥ͂Θ ΟἸΟΒΘΙΥ 1οϊηθ, 
80 88 ἴο ΒΙ6ἜΪΥ 5111} 6, ἃ 8 πεὶ 
τάχιστα, οὐ ὙΠῸ 8566 Β]Τοτηἔ, 
Αϑβοῇ, Ῥύοιῃ, ρἼοββ, 207. Η ϑύυτη. 
οἢ ]Ιρ. 8ῦὅ2. ὍΟΕΡ. 

Υ.1ὔ98. 5.9 Π01.: πτύξας" περι- 
πλέξας. 

Υ. 1696 5ᾳ. κοὐκ ἔτι -- τρο- 
φήν] 5.9801.: τροφήν᾽ γηροχο- 
μίαν. Οἱ. Ἐ]οείν, 1144: οἴμοι τά- 
λαινα τῆς ἐμῆς πάλαι τροφῆς ἀνω- 
φελήτου, τὴν ἐγὼ ϑαάμ᾽ ἀμφὶ σοὶ 
πόνῳ γλυκεῖ παρέσχον. 

Υ. 1697 5ᾳ. ἕν γὰρ μόνον οἴο.] 
ἘῸΥ ΠΡ γῶβ6 ἕν μόνον 506 68 8 6- 
ἔδυ Μοῖϊϑῦ. οὐδ, ρ. 19., ἔον τὰ πᾶν- 
τὰ μοχϑήματα ῬΒΙΙοοῦ, 46. 
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Α Ἁ ,ὕ ΡῈ 3 “΄ 9 [χ ’ 

τὸ γὰρ φίλεῖν οὐκ ἔστιν ἐξ ὁτου πλέον 
1000 ἢ τοῦδε τἀνδρὸς ἔσχεϑ'.. 

᾿ ᾿ " - τι ᾿ 
τὸ λοιπὸν ἤδη τοῦ βίου διάξετον. 

τ ν 
οὐ τητώμεναι 

τοιαῦτ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἀμφικείμενοι 1620 
λύγδην ἔκλαιον πάντες. ὡς δὲ πρὸς τέλος 
γόων ἀφίκοντ᾽., οὐδ᾽ ἔτ᾽ ὠρώρει βοή, 

1005 ἦν μὲν σιωπή᾽ φϑέγμα δ᾽ ἐξαίφνης τινὸς 
ϑώῦϊξεν αὐτόν. ὥςτε πάντας ὀρϑίας 
στῆσαι φόβῳ δείσαντας ἐξαίφνης τρίχας. 102 

ΤᾺΣ Ἁ ὦ ὌΡΙς ᾿Ὶ “»" δ, 

καλεῖ γὰρ αὑτον πολλὰ πολλαχῇ ϑεὸς 
μ᾽ τ τ , , Ἷ 
ὦ οὐτος. οὗτος, Οἰδίπους, τί μέλλομεν 

Υ. 1001. τὸ λοιπὸν -- τοῦ βίου ΤὍΠδᾶγΘ τϑβίουθα τ} 5 6} 86 - 
ἔθτ' ἔγοτῃ δυϊάαβ. Μοβὺ ΜϑΆ5. τὸν λοιπὸν -- βίοτον. {Π6 τοϑὲ τὸ λοι- 
πὸν -- βίοτον. Βταποῖς τὸν λοιπὸν --- βίοτον εὐ, Ἠοτ πη τὸ 
λοιπὸν -- τὸν βίον. Απᾶ 580 Ὠϊπά. 

Υ. 1699, τὸ γὰρ φιλεῖν οἰθ.} ΒΟΆΎΤα5. ΟΒΟΘΡΙ. 20. φόβῳ κπᾶ 
591 01.: οὐδεὶς πλέον μου ὑμᾷς 
ἐφίλησεν. ΟΥ̓, Τυδοι. 462: οὐδ᾽ ἂν 
εἰ καάρτ ἐντακξίη τῷ φιλεῖν. 

Υ. 1601. τὸ λοιπὸν -- τοῦ 
βέου] Οἔ, Θεά. ΚΒ. 1126: τὰ πλεῖστα 
τοῦ βίου. 1481: τὰ λοιπὰ τοῦ βίου. 

Υ. 1002 54ᾳ. τοιαῦτ᾽ -- λύγ- 
δην ἔκλαιον πάντες] ὅ.6} 
ΟΥαΒ 4111 διη θη θα στ} ἔτ 6- 
αποηὖ 5005.) ΘΠ δ οῖπ ρ ΘΘ ΘΒ 
ΟΥ̓́Θ ἴῃ ὑαγη. ΒῪ ὙΈ1Οὴ Π6 
τηθϑῆϑ: ΒΌΘΝ 6 γ6 ὑπο νου 8 
οἵ Οράϊρυβ, Μ ΒΙΘΙ 841], τὰ - 
ὑπ 11 οι τ ἃ οἷπρ, Ια τι ϑπδοᾶ 
υγἐὑ ἢ ὑθ 8 8. δ)΄ΠΟἹ.: πάντες" 
ἀντὶ τοῦ ὁμοῦ" κατ᾽ ἐπικράτειαν 
δὲ πάντες ἔφη, ἑνὸς μὲν ὄντος τοῦ 
ἄρσενος, τοῦ Οἰδίποδος, δύο δὲ 
τῶν Δ)ηλειῶν" ομοιον τῷ Μοῦσαι 
καλαὶ κάπολλον, οἷς ἐγὼ 
σπένδω. ΜΆΘΗ 15 ἃ νούβο οἵ Ο8]- 
Τα πιβ ἔν, ΒΘπ.]. ΤΙ ΧΧΧΊΙΠΙ, 

Υ. 1606. 6 Π01.: ϑύνξεν" ἐκά- 
λεσεν, ἐβόησεν. 

Υ. 1006 5ᾳ. ὥςτε “πάντας -- 
τρίχας] Οὐομπβίσιια ὥςτε πάντας 
δεῖσαι καὶ φόβῳ τρέχας ὀρϑίέας 
στῆσαι. ὅο τ. 1404 (1466): ἐς δ᾽ 
ἄκραν δεῖμ᾽ ὑπῆλϑε κρατὸς φόβαν. 
ΑἸ Ὑιγρ. Αθη. ΤΥ, 280: δυτο- 
οὐδθαὰβ Βοντοῦὸ οοΙηδθ οὗ 
νοχ ἔδιοιθτϑβ πϑοβδίὶθ. Ηδποο τ 
ἴ58. Θ41164 ὀρϑόϑριξ φόβος ὃν Α6- 

δείσαντας τὴῶῦγ 8150 ὍΘ λοϊποά, 
ΘορΡδγο ΡΙδίο 46 Β6ρΡ. Ρ. 418: ἢ 
ὑφ᾽ ἡδονῆς κηληϑέντες ἡ ὑπὸ φό- 
βου τι δείσαντες, δα ἀρδαῖῃ βόοτη. 
Ῥ. ὅ8ὅ: ὀρϑαέαΐ τρέχες ἵστανται ὑπὸ 
φόβου. Οομῖρατο 4180 ΡΒΙ]οοῦ. .23ὅ 56. 
Ποθάου]οῖῃ ΟΌΒΘΙΥΘΒ: οονἷστάναι 
τρίχας 15 5814 οἵ ὁη6 ΠΟΒ6. ΠΕΙΣ 
δύ η45 οὐθοῦ δρϑὶηϑῦ ὨΪΒΎΨ11), 8.5 5ο- 
ογαύθβ ἅγίηρ τὰ ὄμματα ἔστησε Ρ] Δί. 
Ῥῃδράοῃ. Ρ. 118. Α. Ἐὰν. Ηρ]. 682. 
γέγηϑα, κρατὶ δ᾽ ὀρϑίους ἐϑείρας 
ἀνεπτέρωκα. Ὅ ΟΥ̓] οὐ ΟΠαΥῦ. 
Ρ. 415. 'Θθ τιδ 4,150. οοηρδῖο φῦ- 
σαι φοένας 804 (801)., κατορϑοῦν 
φρένα 1487 (1474). δᾶ Ησοπι. 1]. 
ΙΝ, 99. σψ8ὸ ΡΘΘ ΚΒ οἵ οῃ8 5] ἴῃ 
πυρῆς ἐπιβαντ᾽ ἀλεγεινῆς." 
ΤΊ ΥΘ θη ηοῦ 6 δ ην αἰ Ποῦ] δρουὺί 
186 ΟΥ̓ΔΩΥ οὗ ὑπὸ ψογάβ. ὅ66 ν. 1228, 

Υ. 1608. καλεῖ γὰρ αὐτόν] 
Επιν, ΑἸΟ. 2602: νεκύων δὲ πορϑ- 
μεὺς -- μ᾽ ἤδη καλεῖ. Τὸ Βαοἢ 
Ῥββαρθβ ὑπο ἀγῖηρ' δοονδίθϑ σου] 
βθθηὶ ἴο 411π4ά6 ἴῃ Ρ]αῖο ῬΠαθαν, 
Ρ. 1δὅ. Α.: ἐμὲ δὲ νῦν ἤδη καλεῖ, 
φαίη ἂν ἀνὴρ τραγικός, ἡ Εἴμαρ- 
μένη. ΟΕΡ. ΕΣ ὅπ ρῇτγδβθ πολ- 
λὰ πολλαχῇ 566 ἘΠ1η51]1. παν, ΗἨδ- 
ΥΔ61:: 919) 

Υ. 1609. ὦ οὗτος οἰς,] Οἱ. ΑἹ. 
89: ὦ οὗτος, Αἴας, δεύτερόν δε 
προςκαλῶ. 
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1010 χωρεῖν; πάλαι δὴ τἀπὸ σοὺ βραδύνεται. 
ς 3 Ὁ ᾿] ΄ πον -»" ῇ 

ὁ δ᾽ ὡς ἐπῃσϑετ ἐκ ϑεοῦ καλούμενος. 
αὐδᾷ μολεῖν οἱ γῆς ἄνακτα Θησέα. 
κἀπεὶ προςῆλϑεν, εἷπεν᾽ 

1080 
5 ’ ᾿ 

ὦ φίλον κάρα, 
δός μοι χερὸς σῆς πίστιν ἀρχαίαν τέκνοις. 

101 (ὑμεῖς τξ. παῖδες, τῷδε) καὶ καταίνεσον 
μήποτε προ ὥσευν τάς δ᾽ 
μέλλῃς φρονῶν εὖ ξυμφέροντ᾽ ἀὐταῖς ἀεί. 

ὅσ᾽ ἃ 

ἑχῶν, τελεῖν δ᾽ αν : 

1080 

ὁ δ᾽, ὡς ἀνὴρ γενναῖος : οὐκ οἴχτου μέτα 
κατήνεσεν τάδ᾽ ὅρκιος δράσειν ξένῳ. 

1620 ὅπως δὲ ταῦτ᾽ ἔδρασεν, εὐθὺς Οἰδίπους 
ψαύσας ἀμαυραῖς χερσὶν ὧν παίδων λέγει" 

- 

Ὑ. 1610. πάλαι δὴ τἀπὸ σοῦ 
οἴ9.}] Εδὺ {π6 ἔγθαπθηῦ πηΐοη οὗ 
π6 Ῥᾶυύῖοϊο δὴ πιδῃ {πὸ δἄνουρ 
πάλαι. 566 Ἐ]Π15]. παν. Μοά. 1086. 
ἘῸΥ τἀπὸ σοῦ, ἃ5 ἔδτ᾽ 5 ἀθρϑῃᾶβ 
οἢ γοῦ, Ῥοοδουϊοῖπ ΘΟΠΊΡΑΥΘβ 
Ἐ1.1464: καὶ δὴ τελεῖται τἀπ᾽ ἐμοῦ. 
0011.1010. ῬΎΦοΙ.. 479. ΠΥ ΜΡΕῚ Επυν. 
ΗδΥδοὶ. 1064: τὰ γὰρ ἐξ ἡμῶν 
καϑαρῶς ἔσται βασιλεῦσιν, Ὑτοδᾶ. 
14: ἕτοιμ᾽ ἃ βούλει τἀπ᾽ ἐμοῦ. 
ΟομρδΥθ ἃ18580 Μωΐθῃ. 8. δ72. 

Υ͂. 1612. 5. 6Π0].: οἴ" ἀντὶ τοῦ 
πρὸς αὐτόν. ὅδε ν. 70. 

Ὑ. 1014. δός (νοι -- τέκνοις] 
ΕῸΥ {πΠ6 ΡῬῇγδβα πίστιν χερὸς δοῦ- 
ναν 8566 ῬΒΙοοΙ, 796. Φρχαίαν 
πίστιν 15 οχρ]αϊηθα ὃ. δου τ.: 
αἀ8δθ ΕἸΤΤ 8. Τὰ 8 ἢ 6 ἃ ὗ, ΟἸ 'τὴ 81}- 
ὑτα πα ἔα ἃ , Θοταρϑυΐηρ᾽ Α 6568. 
Αρ. ὅ81: ϑεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς 
καϑ' Ἑλλάδα δόμοις ἐπασσάλευ- 
σαν ἀρχαῖον γάνος. 

Υ. 1016. ὑμεῖς τε -- τῷδε 
Τηδὺ {π686 νγουθ 8.6 ΒΡΟΚθῃ διὰ 
μέσου 156 ονἱᾶδην ἔγοτῃ ἐπ6 ἱτηρϑυδ- 
ἐἶϊνοβ δὸς ἀηᾶ καταίψεσον, ΜΈΏΪΟΝ 
ΥΘΥΘῚ ἴο ἴΠ6 β87ὴη8 Ῥ6ύβοι. 80 Ἐπ - 
τὶ ρ. Ὑτοδᾶ. 1016: ᾧ ϑύγατερ, ἔξ- 
ελϑ᾽᾽, (οἵ δ᾽ “ἐμοὶ παῖδες γάμους 
ἄλλους γαμοῦσι, σὲ δ᾽ ἐπὶ ναῦς 
᾿Δχαϊκὰς πεμψω ξυνεκκλέψασα) καὶ 
παῦσον μάχης Ἕλληνας ὑμᾶς τ΄. 
Α θοῦου ΘΧΘΡ]6 ΟΟΟΌΓΪΒ 1ἢ [Π 6 Βϑ ΠῚ 

Ῥορῦ5». Ηϑυο. Ἐ᾿. 624: ἀλλὰ ϑάρσος 
ἴσχετε, καὶ νάματ᾽ ὄσσων μηκέτ᾽ 
ἐξανίετε, (σύ τ᾽, ὦ γύναι, μοι ξύλ- 
λογον ψυχῆς λάβε, τρόμου τε παῦ- 
σαι). καὶ μέϑεσϑ᾽ ἐμῶν πέπλων. 
ἘΠ ΜΒΙΕΥ. 

Υ͂. 1016 84. τελεῖν δ᾽ -- ἀεί 
Οὗ. ν, 1178 86. «αὐτός 54.}): δράσω 
- πάνϑ᾽ ,ὅσσ᾽ ἂν μέλλω πράσσειν 
πρόςφορά ὃ᾽ ὑμῖν εἴς. γε τασϑῇ 
ὑπουθίουθ τηθηα]]ν 1] 7οἴπ φρονῶν εὖ 
υἱτἢ τελεῖν, δπὰ αθϑῖῃ ἀπαογβίαπα 
τελεῖν δἴϊου ὅσ᾽ ἂν μέλλῃς. ΒΕΙΒ. 

Υ. 1618. οὐκ οἴκτου μέτα) 
Ἡθδύἢ Πδ5 τἱρθυν ορδουνϑᾶ {πδΐ 
οἶκτος ἅ065 ποῦ ΠΘΥΘ ΒΙΡΏΓΕΥ ΡἾΓΥ, 
Ῥυύ ΙἸατπιθηὐούϊομ, ὙγΒΙΟ ἢ 15 πη- 
σου ἃ ΠΟΌΪΘ πᾶ, ΘΘΏΘΥΟῈΒ Τη8. 
50 8180 Αϑβοῆυαβ, δἀαδπορᾶ ὉγΥ 
ΜυβρτδνΘ, 5ροοκίηρ' οὗ πΠ6 βθυ θη 
Ἰοϑᾶάθυα 1 παϊηρ ὉΠοΙΒ 6 Ι͂ν 65 ὈΥ 8δἢ 
οϑῃ οἡ ὑπ ῖγν βϑὐψιηρ' ουῦ αιϑϑηδὺ 
ΤΊΉΘΡ68, ν. ὅ1 : οἶκτος οὔτις ἦν διὰ 
στόμα. 

Υ. 1620. ὅπως] Α5, ἷ. 6. δῇξον. 
566 Οβρᾶ, Ἐ. 1917. 

Υ. 1621. ἀμαυραῖς χερσίν) 
Ποθάρυ] θη ΘΟΙΏΡΘΥΘΒ. ΤΟΥΘΟΡΆΓ. 
Οδ85. 1104: τυφλαῖς ματεύσει 
χερσὶ κροσσωτοὺς ῥαφὰς. 5368 
γ. 1016. ΤΠ6 νοὺρ ψαύξιν τηθϑηϑ 
ἴο ΘΙΥΘΟΘ, 88 Οδᾶ. Ἐ. 1467. 
ΕἘῸΓ ὧν δ8δὸ6 Μεούθη. 8. 149. 
ποί, 1. 
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3 .' ὦ παῖδε. τλάσα χρὴ τὸ γενναῖον φρενὶ 1640 
χωρεῖν τόπων ἐκ τῶνδε, 
λεύσσειν δικαιοῦν, μηδὲ φωνούντων κλύειν. 

μηδ᾽ ἃ μὴ ϑέμις 

πλὴν ὁ κύριος 

Θησεὺς παρέστω μανϑάνων τὰ δρώμενα. 
τοσαῦτα φωνήσαντος εἰφρηκούσαμὲεν 1040 

ἔ ΩΣ » ᾿ » ’ 
ξύυμπαντες᾽ ἀστακτὶ δὲ σὺν ταῖς παρϑένοις 

στένοντες ὡμαρτοῦμεν. ὡς δ᾽ ἀπήλθϑομεν, 
1680 χρόνῳ βραχεῖ στραφέντες ἐξαπείδομεν 

τὸν ἄνδρα τὸν μὲν οὐδαμοῦ παρόντ᾽ ἔτι, 
“ὕ 2 δ. " 2 , , ) ἄνακτα δ᾽ αὐτὸν ὀμμάτων ἐπίσκιον 1060 
χεῖρ᾽ ἀντέχοντα κρατός, ὡς δεινοῦ τινος 

᾿ς φύβου φανέντος. οὐδ᾽ ἀνασχετοῦ βλέπειν. 
1085 ἔπειτα μέντοι βαιόν, οὐδὲ σὺν χρόνω 

- - -" » ΨΨὮ 

ὁρῶμεν αὐτὸν γῆν τὲ προςκυνοῦνϑ'᾽ ἅμα 
καὶ τὸν ϑεῶν Ὄλυμπον ἐν ταὐτῷ λόγῳ. 1065 

, " ς Ἐ "» ᾽ 5. Ὁ Ἃ ᾿ 
μόρῳ δ᾽ ὁποίῳ κεῖνος ὥλετ΄. οὐδ᾽ ἂν εἷς 

ϑνητῶν φράσειε. πλὴν τὸ Θησέως χάρα. 

Υ. 1029, 1 πεᾶγθ υυϊίθη τ Πιπαοτ τλάσα ἴον τλάσας, {6 
ΘΟΙΏΠΟἢ γΘϑα,ηρ". 

Υ, 1622. τλάσα χρὴ τὸ γεν- 
ναῖον ῳ ρενἐ] Μοϑῦ οοπιμηθηϑίουβ 
ἰδ κ τὸ γενναῖον ἴον γενναίως. 
ΤῊ τηοᾶθ οὗ βρθϑϊίηρ 15. σουθδὶη- 
Ιγ τοῖς, Ριι ποῦ δρᾷ ὈΥ ἐπ 
ἰγαρϑάϊθηβ. ἍῈΥ ποὺ: 14 αποᾶ 
ΘΘΏΘΥΟΒ οϑὺ ΘηΪη0 58 - 
Θαπ 685. ὅ9 ΕΌΥΡ. ΑΤὸ. 627: ἔρ- 
γον τλᾶσα γενναῖον τόδε. ἨΕΚΜΝ. 

Υ. 1624. 56 Π0].: δικαιοῦν'᾽ 
δίκαιον νομίξειν. 
νἀ 1095. πλὴν ὃ κύριος] Ὁ 

κύριος ἰΒ ποῦ ρΡα [Ὁ ἃ Κίηρ, 88 
ΟΠ ΘΘΕΘΥ ΒΌΡΡοϑθβ, θυ 5ΒΙρη1ῆθ5 
ἴπ6 ΡΘύβοη ἴο ὑΥΠ0 ΠῚ {Π686 πηϑ ΘΥ5 
ῬοΙοπρ, ἴῃ ΜΒΙΘῊ ΒΒ. ῬΥΘΒΘΠΟΘ 15 
ἩΘΟΘΒΒΟΥΥ. ΗΈΈΜ. 
Υ.16027.εἰςηκούσαμ εν] ΕἸΡΆΕΙΥ 

Βυυαποκ:ο μῶν Ποδταᾶ. Νοῦ 50 
ΜυΒρΡΥαΥο: Ὑὲ αν ΟΠ οΥΘϑᾶ, 
ὙΥΠΙΘΟῊ 56η856 Βοῖδβῖρ ΒΠΟΥΒ δ ηποῦ 
θ6 ρἴνϑη ἰο εἰρακούξιν. 

Υ. 1628. Ξ6Π01.: ἀστακτί" πο- 
λυσταχτί, πολυδακρύτως. 8:66 γ. 
1251 (1546). 

Υ͂.1680. 5 9Β01.: ἐξαπείδομεν᾽ 
ἴδιον αὐτοῦ τὸ πολλαῖς κεχρῆσϑαι 
προϑέσεσι" παραφυλακτέον δέ, πῶς 
καὶ τὰ ἄῤῥητα ὑπ ὄψιν ἡγαγὲν ὃ 
ἄγγελος, ἐκ τῶν σχημάτων μηνύων. 
ἘΣΤῚ 516 Υ ΟΌδβοιγθϑ ὑπεὺ ἐξαπεῖδον 
ἄοο5 ποῦ ΟΟΘῸΓ ΘΙ ΥΘ. 

Υ. 1682 54. 56Π01.: ἄνακτα 
δ᾽ αὐτόν" τὸν δὲ Θησέα εἴδομεν 
κατὰ τοῦ κρατὸς ἔχοντα χεῖρα ἐπί- 
σχιον ὀμμάτων᾽ ὃ ἔστι, τῇ χϑιρέ 
σχέποντα τοὺς ὀφϑαλμοὺς πρὸς τὸ 
μὴ ϑεωῳρῆσαι τὸ δεινὸν τοῦ πά- 
ϑους, ἢ τὸ σχῆμα τῶν ϑαυμαξόν- 
τῶν ἐνδεικνύμενον. ΕῸΥ 1Π6 ρ'θη1- 
γε ὀμμάτων ἀορϑπᾶϊηρ' ἄροη ἐπί- 
σἈϊΟΥ ΘΟΙΡ ΘΥΘ5 Μὰ ὑ{ῃ. 8.844. ΚΗ 61- 
510 ΟΘΟΙΥΘΟΙΙΥ ΟΌΒΟΥΥΘΒ: ὑῃ15 15. 8 
ΒΡ ϑδκίηρ ἰπηρα οὗ [Πδὺ ΠουΥϊᾶ ὁ0Ὁ- 
76οὐ, {Π8 βιρπηῦ οὗ νυν πο ἢ νγϑ5 ἀΠΌΘ8Υ- 
ΔΌΙΘ ουϑῃ ἴο ὑπδῦὺ πϑῦο, νγὸο ἔθδαγϑα 
ΠΟΙΟΥ͂ 1Π6 ἄδηρουβ οὗ 188 ΟΥ̓ 5688, 
ΠΟΥ {πὸ τηοηϑύρυβ οὗ Π6]]. 

Υ͂. 1686. 5. 6}0].: βαιόν' ἀντὶ 
τοῦ μετ᾽ ὀλίγον, οὐ μετὰ πολύ. 
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1640 οὐ γάρ τις αὐτὸν οὔτε πυρφόρος ϑεοῦ 
κεραυνὸς ἐξέπραξεν, οὔτε ποντία 

»-»Ἢ ΄ 

ϑύελλα κινηϑεῖσα τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ᾽ 1060 
, 2.» ᾽ -» ΄ " ΄ ’ 
αλλ ἡ τις ἔχ ϑεῶν πομπὸς, ἡ τὸ νερτέρων 

εὔνουν διαστὰν γῆς ἀλάμπετον βάϑρον. 
104 

ς Α Ἁ 3 4 ΣΝ 3 Ψ 

ἀνήρ γὰρ οὐ στενακτὸς οὐδὲ συν νόσοις 
ἀλγεινὸς ἐξεπέμπετ᾽, ἀλλ᾽, εἴ τις βροτῶν, 
ϑαυμαστός. εἰ δὲ μὴ δοκῶ φρονῶν λέγειν, 
οὐκ ἂν παρείμην οἷσι μὴ δοκῶ φρονεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ποῦ δ᾽ αἵ τε παῖδες χοὶ προπέμψαντες φίλων; 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 

1050 αἵδ᾽ οὐχ ἕκάς. γόων γὰρ οὐκ ἀσήμονες 
φϑόγγοι σφε σημαίνουσι δεῦρ᾽ ὁρμωμένας. 

(στροφὴ α΄.) 

ΔΝ ΎΥΥΓΤΌΝΗ,; 

αἰαῖ; ἔστιν, ἔστι νῶν δὴ 1670 

Υ. 1044. Τ μᾶνϑ γοβίογοᾶ ἀλάμπετον ἴγοτη {π6 βομῃοα ἴον πθ΄ 
οοΙθτηοι τϑϑᾶϊηρ' ἀλύπητον. 
ὑγαρρ, ϑιοίουιαΐα Ρ. 7. 

Υ. 1041. 5 680]1.: ἐξέπραξεν" 
ἀνεῖλεν, οοπξοοιῖς, ὙΥ1Ὲ {1|6 [0]- 
Ἰονγίπρ οὔτε ποντία ϑύελλα οἴο. 
ΠοΘά ον] θῖη , ΘΟΙΉΡΔΓΘΒ οι. 1]. 
ΥΙ, 848: ὥς μ᾽ ὄφελ᾽ ἤματι τῶ, ὅτε 
μ8 πρῶτον τέκε μήτηρ, οἴγεσϑαι 
προφέρουσα κακὴ ἀνέμοιο ϑύελλα 
εἰς ὄρος ἢ εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο 
δϑαλάσσης. 

Υ. 1048. τις ἐκ ϑεῶν πομ- 
πός] ϑοῖιθ ραϊᾶθ βϑηΐ ἔτ 
ὑμ6 αοαρ. Οἱ. ν. 1548 (1688). 

Υ. 1648 54. Κ᾽ 980].: ῇ τὸ νξερ- 
τέρων᾽" ἢ τὸ νερτέρων γῆς πέδον 
εὔνουν διαστάν. ὃ ἔστι χάσμα αὖ- 
τῷ εὔνουν ἐγένετο. ΒΥ ἴπ6 σογᾶβ 
τὸ νερτέρων γῆς βάϑρον ἰ5 τηρϑπὺ 
ἐμπεὺ ἀοβοθηῦ ἴο [Π6 584 65, οὔ ΒΟ ἢ 
[π6 ροοϑῦ βρθϑῖκβ γ8.1ὅ99 864. (1672 
564.). ΕὟΥ ὑπ δααϊίοη οὗ γῆς 566 
γ. 669 (668). 

γ. 1046. στενακτός] το 60- 
{ἰνοὶν; ἀλγεινὸς ἴῃ {π6 ΤΟ] ἱηρ; 
ὙΘΥΒ6 15. ΤΙΡ ΟΪΥ. τη ἀουϑα ὉΥ Βει- 
Βῖρ: Βα Υπρ ρ δίῃ, σὺν νόσοις 

586 ΤΥ Οὐοτηπι. 48 βοῃο]ίοσιπι ἴῃ ΚΌΡΗ. 

ἐξεπέμπετο εἰρσυϊῆθα π ἀϊϑᾷ δἵ- 
Τφοϊοα νι ἀΐβθδβθ. ΟΥ. Οβά. 
Ν. 17. ψ τὰ ὄψμν Β6Π0].: ἐξε- 
πέμπετο᾽ ἐξέπνευσεν. 

Υ. 1046. 5 680].: ἀλλ᾽ εἴ τις" 
ὡς οὐδεὶς ἄλλος. ΟἿ. ΜδττΗ. 8. 
Ο117. 6. 

Υ͂. 1648. οὐκ ἂν παρείΐμη»ν) 
Ι,.6..1 Χ1Π πού ὑσν ἴὸ ΥΗΝ 
ΟΥ̓ΘΙ ἴο ΠΥ 5146. Ἦδθ [ἰ5 80 60η- 
Β0ΙοΙ5 οὗ πανίηρ' ΒΡΟΚΘα ἐπ6 ἐγαίῃ. 
ΕῸΥ {Π|Ὶ8 π86. οὗ πη6 γϑὺῦ παρέ- 
εσϑαν 866. ΒΌΒΗΚΘΗ ΟἹ Τίη. 
πες Ρ' 207. διὰ. Βοῖθε ΒΒ: 
ρΡρ. ΟὙΟΙΓΥ. 

Υ. 1049. 5.9801.: χο προπέμ- 
ψαντὲς φίλων᾽ ἀντὶ τοῦ ὁ Θη- 
σεύς. 

Υ͂. 1660 54ᾳ. 5.980].: αἵ ϑυγατέ- 
γαίων, ἐν μέρει αὐτοῦ ἀπολοφύρονται, 
φ᾽ οἷς τε νῦν σὺν τῷ πατρὶ ἔπα- 
ϑον, καὶ ἅπερ ἐκδέξεται αὐτάς" 
καὶ ἔστι τὰ ἐφεξῆς τοῦ δράματος 
οὐκ εὐκαταφρόνητα. ὶ 

Υ͂. 1662 5ᾳᾳ. ἔστιν -- στενά- 



Ὄπ 
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3 “ , "»ὕ Ν » Ἁ ᾿ 
οὔ τὸ μὲν, ἀλλο δὲ μὴ πατρὸς ἔμφυτον 
ἄλαστον αἷμα δυςμόροιν 

10ὅδ ᾧτινι τὸν πολὺν 

[ 

στεναξειν. 

ἄλλοτε μὲν πόνον ἔμπεδον εἴχομεν, 
᾿ , δον ἢ Ἃ 
ἐν πυματῷ δ᾽ ἀἁλόγιστα παροίσομεν 
ἰδόντε καὶ παϑούσα. 

1607 

ἘΟΡΌΣ, 

τί δ᾽ ἔστιν; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

1660 ἔστιν μὲν εἰκάσαι, φίλοι. 

Υ. 1006. ὥτινε Ὠϊπά. 
Υ. 1600.0. ΜΒ55. οὐκ ἔστιν. 

Ἡθυτ 8}. 

ξειν)] Απύρομπο 5805: 8 ΙΠΘῪ 
ποῦ, ΔΥ ποὺ φσύοδῃ ἔου ῃΠ 68 
δοσαΥΒοα Ὀ]οοα οὔουν ἔωύμπου 
θερούτθη ἴῃ ὰ8 ἴῃ ΟΠ8 τη δ ὐθ Υ 
Ραΐ ποῦ ἴῃ δηούμου (.16. ἴπ᾿ 8ἃ]] 
{μ1ηρ5). ΒΥ ἔμφυτον ἄλαστον αἷμα 
586 ΤΠ] ΘΘῺ8 ὕπ6 ἸΏΠΔΡΡΥ Ὀ]οΟΩ͂, ἔτοτη 
ὙΥΒΙΟΙ ὑΠΘΥ ΘΥΘ ΒΡΥΠΠρ'; ἴο ΡΎΝΝ 
ΟΥΡΊΩ ΠΟΥ οὐ ὑπ6 ρουρϑίμα ἐσοὰ- 
1685 τὺ τ ΒΊΘἢ ὑπ ν ἢδνα βύσαρρ] θα 
ἐπγοῦρθῃοαύ 15 116, ἀπα {π6 ᾿ἱποΥο- 
α1016. ομθϑ [Π 6 πον βου [γϑύμϑυ, 
δύ δου ἰο Βαΐξοι, οὐ 15 
ἀρδίῃ. ΗΈκΜμ. Τη οαϊύουβ ΘΟΙΏΡ ΓΘ 
ῬΒΟΟΥ 65 ἅρ. Οεἰδίογα. Τὶ 1. 
Ρ.444: καὶ τόδε Φωκυλίδεω. . “έριοι 
κακοί" οὐχ ὁ μέν, ὃς δ᾽ οὔ πάν- 
τὲς πλὴν Προκλέους" καὶ Προκλέης 
“έριος. 

Υ. 10 544ᾳ. ὅ.6Π0].: ἄλλοτε 
μὲν πόνον" πρότερον μέν τινα 
ἐπάσχομεν ἐπὶ τῷ πατρί" τὸ δὲ 
πύματον τοῦτο καὶ ἔσχατον, τὸ κατὰ 
τὴν ἀφάνισιν αὐτοῦ, οὕτω παρά- 
δοξόν ἐστιν, ὡς μηδὲ λόγον. εὐ- 
ρέσϑαι ἐπ᾽ αὐτοῖς δυνατὸν εἶναι. 
ἀλόγιστα παροέσομεν᾽" ἀδιή- 
γητα κακὰ βαστάξομεν. ΓΘ 56η86 
οὐ 015 ρδϑθϑρθ ΔΡΡΘδΥΒ ἴο τὴη6 ἴο 
ΡῈ 815: ἔοῦ σ ποῖ (Ϊ. 6. ἔου 
ὙΠΟΒΘ 58 Κ6; οἡ ἴπθ6 ἀδίϊγα 566 
“φῦ γ8. ὅ04 54.) γα Βᾶγϑ πηᾶοΥ- 
ΘΟΠΘ ὑμβοΐ ρυθωῦ 011] ψ πὶ ο ἢ 
1Ὁ Ῥομονθα τπβ ἴο βυΐξξον, Ραί 
ΠΟΥ͂ 58.841] »γ6 58 θΥ ΘΟ ΠΌ1688 

Ι μδγθ οὐοοα ὑπ6 πασαύϊγαε σιν 

ΟΥ115 Ὀαδβδιάθϑ ὕποβθο σ Π1Οἢ 
6 ᾶῦϑθ 566} διά ἔο]0. ΒΥ 
ὙΥΒΙΟἢ νου β ΑἸτρσοΠ 6 τη ἢ 5 ὑπδὺ 
5886, δου βυἴουϊηρ ΠΟΘΙ Θ 16 
γγ0 65 ἀανῖηρ [Π6 116 οὗ ΠΟΥ δου, 
ΠΟῪ Υθοοῖγοϑ Δα αἸ 1 0η8] δ πα ᾿ηππ- 
τ Θ Ὁ16 1115 ἔγοτη 15 ἀθεωΐῃ. Βαυΐ 
{8185 Ρβδδρθ 56 618 ἴο ἢδγα Ὀ66η ἴῃ 
ὕπ6 ταϊηα οὗ ΟΥ̓ ΘΒῖτ 8 Ἐν. ΙΥ. Ρ. 
1600. Α. ο4. Ρού.: ὧν τὴν μὲν ἔχοντες 
ἀπελίπομεν, τὴν δὲ εὑρεῖν οὐ δυ- 
νάμεϑα, ἰδόντες τὸ καὶ παϑόντες, 
ἃ μηδὲ ὄναρ ἠλπίσαμεν. 

Υ. τθὅ8. δ'΄ΦΠο].: ἐδόντε καὶ 
παϑούσα᾽ πολλαχοῦ τῷ σχήματι 
χρῆται, ἀντὶ τῶν ϑηλυκῶν τὰ 
ἀῤῥενικὰ τιϑείς. Καὶ Ὰς Ἠλέκτρᾳ 
(919): ὡ τοῖσιν ἐχϑροῖς εὖ βε- 
βηκόσιν ποτὲ ψυχῆς ἀφει- 
δήσαντε προὐστήτην φόνου. 
Καὶ πάλιν: ὅρα, κακῶς πά- 
σχοντε ι ἡ μεέξω κακὰ Ἀτη- 
σώμεϑα. Καὶ Ὅμηρος (ΠΥ, 
118.). τὼ δὲ βάτην τρήρωσι 
πελειάσιν ἴϑμαϑ᾽ ὁμοῖαι. 
Καὶ Ἡσίοδος (ον. εὐ 1.» .197) 
καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον 
ἀπὸ χϑονὸς εὐρυοδείης, λευ- 
κοῖσιν φαρέεσσι καλυψα- 
μένω χρόα καλόν, ἀϑανάτων 
μετὰ φῦλον ἴσαν προλιπόντ᾽ 
ἀνθρώπους Αἰδὼς καὶ Νέ- 
ἱξεσις. [εἰς τὸ αὐτό.] ἀντὶ τοῦ, 
ἰδοῦσαι καὶ παϑοῦσαι. Οἵ. ΜΦύθ, 
8.. 486. 1. 
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ΧΟ ΩΝ 

βέβηκεν: 
ΑΝΤΙΡΟΝΤΙΝ 

ὡς μάλιστ᾽ ἂν εἰ πόϑῳ λάβοις. 
τί γάρ, ὅτῳ μήτ᾽ Ἄρης 1080 

μήτε πόντος ἀντέκυρσεν, 
ἄσκοποι δὲ πλάκες ἔμαρψαν 

100 
ἧς ΄ 

ἐν ἀφανεῖ τινι μόρῳ φερόμεναι. 
τάλαινα, νῷν δ᾽ ὀλεϑρία 
νὺξ ἐπ᾿ ὄμμασιν. βέβηκε. 
πῶς “γὰρ ἥ τιν᾽ ἀπίαν γᾶν 108 
ἢ πόντιον κλύδων᾽ ἀλώμεναι βίου 

1670 δύροιστον ἕξομεν τροφᾶν; 

Υ. 1006. φερόμεναι 15 186 90η]. οὗ Μαυίϊη, ΜΒ. φαινόμε- 
ναι, ϑρεϊηδὺ [Π6 τηρθίγ. 

γ. 1067. βέβακε Ὁϊπᾶ. 

Υ. 1001. βέβηκεν: ΟἸΣ1 
Οὐ. ῬμπΠοοί. 494: ὃν δὴ παλαί᾽ ἂν 
ἐξ ὅτου δέδοικ᾽ ἐγὼ μὴ μοι βεβήκῃ. 

1014. ὡς μάλιστ᾽ ἂν --- λα- 
β οες] ΤῊ οοπδίγαούϊου 5: ὡς μά- 
λιστ᾽ ἂν (βαίης νἱΖ., οὐ λάβοις), εἰ 
πόϑῳ λάβοις" πὸ πΠἃ5 ρουϊβῃϑᾶ 
ἴῃ ὑπο που γοῦ που] Βοδ 
γϑορῖίνο ἀθδύῃ, ἱἔγου γθοοῖν θ᾽ 
τὖ ΘΗ 156 ἔον, Ηκπμ. ΟἹ. 
ΤΎδϑοῖ, 188. 

Υ. 1002. μήτ᾽ Ἄρης] ὙῈΥ 
ΜδΥΒ 15 ΠΘΥΘ6 τη θη] 0 66 γΥ01}} 06 Ρ] απ 
ἔγοτη ἐμ ποίθ νυ. 1591 (1886). --- 
ΕῸΥ τί γάρ 560 Μδύθῃ, 8. 488,9. 

Υ. 1008. μήτε πόντος ἀντέ- 
κυρσεν] ΤΠΒ. ΔΉΒΥΟΥΒ [0 Π6 
γγοτβ ἴῃ νβ. 1669 56.: οὔτε ποντία 
ἁγυελλα κινηϑεῖσα τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ. 

Υ. 1004 8ᾳ.(ἅ. ἄσκοποι --- φε- 
ρόμεναι] ἨδΥϊ Δ ἢ ΟΝ ΤύδΟΒ. 
248. ΒΘΘΙῚΒ ΥἽΡΉΕΥ ἰο Θχρ! αἷμ ἄσκο- 
πος ὑμεὺ ψῃΐοῖ 15 ποῦ 566ῃ. 
Δ οΘάοΥ 1 π τη θΥ5: ἴῃ, γγ ΠῚ ΘΟ ἢ 
ἢ 0 ὁ ἢ 1 δ’ 185 Βεμο]α, ἀφεγγής. 
ἐν ἀφανεῖ μόρῳ ἰ5 αϑοὰ 885. ὑπὸ 
Τιοὐϊη ΦΡΙοιῖγο οἵ ᾿πβύγ απ θηΐ, ὅ68 
Ῥμιοοῦ. 60. ΕῸΥ {π6 τηϊᾶα]6 φερό- 
μεναι, ἩΘΥΤῚ ἃ Π ἢ ΘΟΙΆΡδΤοΒ ΕἸ. 
41: εἶσιν ἃ πρόμαντις Δίκα, δέ- 
καιὰ φερομένα χεροῖν κράτη. 

γ.1060. τάλαινα, νῷν ὃ εἰς. 

Ὀ1π4. φερόμενον. 

ΑΠΕΡΌΠΘ ὑπ} 8 ὧο ΙΒηθη6 ὁ. βδγ- 
ἴηρ' 6586 σγοσᾶβ, Ὁπ6 τοϑῦ νγὰϑ δᾶ- 
ἀγθεβδϑᾶ το {π6 Οποσιβ. ΟἿ, ν. 1711 
(1699). 1184 (1116). 

Υ. 1666 58ᾳ. νῶν δ᾽ ὀλεϑρέα 
-- βέβηκε] 80 Ἑπτνῖρίᾶοβ ἰπ- 
ἰγοάποοθβ ΑἸ θϑβ νυ. 270: μέϑετέ 
μὠξ, μέϑετ᾽ ἤδη, κλίνατ᾽, οὐ σϑέ- 
νῶ ποσίν" πλησίον Ἅιδας, σκοτία 
δ᾽ ἐπ᾽ ὄσσοισι. νὺξ ἐφέρπει. 
ἤθο νυν. ὅῶ. βέβηκεν. 

Ὑ, 1068 56. 5'΄6Β0].: πῶς γὰρ 
ἢ τίν᾽ ἀπίαν γᾶν" ποῦ γῆς πλα- 
νηϑεῖσαι τροφῆς τύχοιμεν; ἀπίαν 
δὲ γᾶν, τὴν μακρὰν καὶ ἄπωϑεν 
οὖσαν. --- ἀπίαν γᾶν, ἃ ἀἰδιαπί 
Ἰαπᾶ. Ἠομ. Θά. ἼΙ, 36: τηλόϑεν 
ἐξ ἀπίης γαίης, {πὰ τηδεγυρτοίθᾶ 
εἰ φρενὶ γον γὴν ἐξ ἀπίης γαίης. 
ἀλλοτρίας, ἢ ξένης, ἢ μακρὰν οὔ- 
σης. ὃ. 8180 δύγδθο Ρ. 5171. Ὁ. 
ΕῸΣ π6 οὐμοὺ τπθϑηϊηρ' οὗ Π6 τγονὰ 
566 ν, 1808 (1298). Μυβαε. ἘῸΥ 
ἀλᾶσϑαι Ἰοϊποα νἱΐ {πὸ δοοῦδ8- 
ἰἶγθ οομραγο ΤΠθοον, ΧΙ, 66: 
ἀλώμενος --- ὦρεα 8ιη 8 566 ῬμΙοοῦ, 
144 58η. Βιοϑῦ 8. 104, 8. ἃ. 

Ν. 1670. 5. 6Π0].: δόφςοϊλοεον" 
τὴν δυςπόριστον. Βαΐ ἐπ15 δα] Θοὐν 6 
15. ἤθτ6 δρᾷ ὈΥ ἃ 51:18} γθάπη- 
ἀδηοῦ ἴο πὰ ΔΡόΥβ νυ. 2369 (266): 
μάτην δεούσης. 
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- τὸ φέρον. 
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(στροφὴ β'.) 
ΙΣΜΉΝΗ. 

οὐ κάτοιδα. κατά μὲ φόνιος 
“Αἴδας ἕλοι πατρὶ ξυνϑανεῖν γεραιῷ 1000 

1675 τάλαιναν᾽ ὡς ἔμοιγ᾽ ὁ μέλλων βίος οὐ βιωτός. 

ΧΟΡΟΣ 
3 ΄ " δια 
ὦ διδυμα τέκνων ἀρίστα, 
τὸ φέρον ἐκ ϑεοῦ καλῶς 
μηδὲν ἄγαν φλέγεσϑον᾽ οὔτοι κατάμεμπτ᾽ ἔβητον. 109 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

1080 πόϑος καὶ κακῶν ἄρ᾽ ἦν τις. 

Υ. 1014. Το νοχαᾶβ ξυνϑανεῖν γεραινῷ 816 850 ἔβθ!θ, ὑπαὺ 6 Ὺ 
ΔΥΘ ῬΓΟΌΘΌΪΥ δὴ ᾿ηἰουροϊδίϊοῃ. Θιηοτῖ οὐηἱῦϑ ὑΠθτὴ ΔΟΘΟΥΑΙΩΡΊΥ. 

Υ. 1077. ΤΙ μᾶγϑ, σῖθ ΕἸ] 516, οἠηϊ 64 ὑπ6 ποτὰ φέρειν χρή, 
δαᾷρα 1 ἴῃ 1π6 ΜΒΒ. δἴἴου καλῶς. ΒΙΆΠΟΚ Θἤδηρ6 85 ὑΠ6 ΟΥ̓ΘΙ δηα νύ 8 
χρὴ φέρειν. 

Ὑ:.1678. 

Υ͂. 1071 54. κατά με -- ἕλοι] 
Ι,.6. καϑέλοι με. ὅὃ0 γ. 1098. ἀνὰ 
-- στένει ον ἀναστένει. 886 Μὰ. 
ὃ. ὅ94. ΕῸΣ {Π6 Ἰοηρτηθηίηρ' οὗ 1Π6 
ἢνϑὺ Βυ}18016 ἴῃ φἴδας 566 ΟΣ 501 
Ἐπν. Ἠθο. 1010. 

Υ. 1616. ὦ διδύμα τέκνων 
ἀρίστα] ΤΠῖβ 185. πϑοᾶ ϑέθου {86 
τηϑη ΘΓ Οὔ ὑπ Ηοτλθυῖο φίλε τέκνον. 
ΥὟ. 1017 5ᾳ. τὸ φέρον ἐκ ἅ, ε- 

οὔ -- φλέγεσϑον)] Τὸ φέρον 15 
θη οο, ἔογύα πη ΟΥ ἔδύὑθ, 
Βταἢ ΘΚ ΘΟΙΏΡ ΓΘ Β ΒΔΙ]δάδ6  Ἐρίρυ. 
ΑΔΔ1]]. Π. Ρ. 482: εἰ τὸ φέρον σε 
φέρει, φέρε καὶ φέρον, δᾶ Τὸ- 
Υὕθη06, αποᾶ ἔογΥγβ ἔδγϑοῦ ἔοτγϑ- 
Τὰ 5 6 απο ϑηΐπιο. Οἷς, ΡΟΒΒΟΥ 
8} γ. φέρω π. 10. ῬμΘ δάνου 
καλῶς ταυδβὲ Β6 Ἰοϊπϑᾶ σι} τὸ φέ- 
ρον, 80 88 ἴο ΒΕ τὸ ἐκ ϑεοῦ καλῶς 
πεμφϑέν, οΥ τὸν καλὸν ϑεοῦ πό- 
τον. ἘοΥ {Ππ6 ργϑροβίίοη ἐξ, ΒΔ ἢ 
τηϊριΐ μδγθ Ὀθθη οὐηίθα, 566 Υ. 
260 (262). ὅο δρονϑ νυ. 1640 (1628): 

᾿ς τούκ ϑεοῦ παρὸν. ΤΏΘΥΘ 15. πο ἢ- 
ἴηρ' ΟὈ]Θ οὐ 016 ἴθ φλέγεσϑον 
Ὀρίπρ' Ἰοϊποα νι ὕπ6 δοοαδαῦν 

Τὺ δἱρηῖῆθθ ὑὸ 6 ἴπ- 
{Ἰοτιϑᾶ, ἤο θ6 δἔξοίθαἃ πιὺῃ 

οὔ τοι καταμεμπτ᾽ ἐβήτην. Ὦ ᾿ἱπᾶ. 

ἃ σύϑοῦ πηϑηΐδ] ἀϊδύθπη ἃ ἢ 6 6, 
βού ύο ΒῈ δέξιιοίθα ψιῦ ργθϑῦ 
δυιθῆ, 80 ὑπδῦ 1Ὁ ΒΟΔΡΟΘΙΥ ΑΙ ΟΥΒ 
1 τη ϑϑηΐηρ' ἔγότα ὑπ 6 γ 6 ῪὉ ἄχϑεσϑαι, 
ΥΠΙΘΉ, 1 ΟΥΠΘΥ ΒΟ ἢ γΘΥΡΒ, 15 
ΠΨΈΥΣΤΗΝ 7οἰηρθα ψῖῦ 0Π6 δοοιβὃ- 
ἀἰἰϊγα ὈΥ πε ροθίβ. ὅθε Μαδύθῃ. 
8. 414..-:19. Ἠοπὺ 8. 104. ποῖ. 
ὙΥ6. ΠΥ ΘΟΠΊΡΘΥΘ {6 Τιαὐϊη 186 
οὗ πὸ νοῦ δοοϑθηαὶϊὶ, ΒΘ ἢ 18 
θα ἴῃ {Π6 β5ϑ1ὴη86 886η86, ὑβουρῃ 
τ ἃ αἰ οΥθὺ οοηϑύγαποίζοη. ὅ0 
086 δηγδροα 140 15 8016 ἃ ΘΟ 6 ἢ 58 
ἴῃ ὙιγρΡῚ]. Αρη. ἄν, 864. ΤῊ 6 5686 
18 ὑπουθέοσγθ: 6 ἀπ 1]]Δηρ' ἴο 
θθδν ὕἤοο ὈΙ1ῤύοΥγ Ὁ86 πδοῖ[8] 
ἀΘβΙΥ οὗ ασοά. 

Υ. 1018. οὔτοι κατάμεμπτ᾽ 
ἔβητον)] Το Β΄6 801. φονγθοῦΥ 
ΥΘΠάΘΥΒ: οὐκ ἐν τοιούτοις ἐστέ, 
ὥρτε καταμέμφεσϑαι. ἤτοι ὡς ἂν 
ἐπικουφέξοντος αὐταῖ: τὴν συμ- 
ορὰν τοῦ βασιλέως, ἢ οἷον, οὐκ 

ἐν χείρονι. νῦν ὑμῖν ἔσται τὰ 
πράγματα. ΕἸΩΒΙΘΥ͂ ΘΟΙΏΡΘΙΘΒ 
ἘΠ. 9719: εὖ βεβηκόσιν. 8.66 4180 
Οαα. ΚΒ. 866. 
Υ. 1680 8484. ὅ'.6Π ].: πόϑος 

καὶ κακῶν᾽ οἵ μὲν περὶ τὸν Χο- 
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καὶ γὰρ ὃ μηδαμὰ δὴ τὸ φίλον, φίλον. 
ὁπότε γὲ καὶ τὸν ἐν χεροῖν κατεῖχον. 
ὦ πάτερ, ὦ φίλος, 1100 

,ὔ ἱ ᾿ 
ὦ τὸν ἀεὶ κατὰ γᾶς σκότον εἱμένος 

1085 

καὶ τᾷδε μὴ κυρήσῃς. 
οὐδὲ γὰρ ὧν ἀφίλητος ἐμοί ποτε 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔπραξεν; 
ΑΝΤΊΓΠΟΝΗ. 

ἔπραξεν οἷον ἤϑελεν. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἂ -Σ΄ῇο 

τὸ ποῖον ; 170 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἃς ἔχρῃξε γᾶς ἐπὶ ξένας 
1690 ἔϑανε᾽ κοίταν δ᾽ ἔχει 

᾽ 

νέρϑεν εὐσχίαστον αἰέν, 
οὐδὲ πένϑος ἔλιπ᾽ ἄκλαυτον. 

Υ. 1086. γὰρ ὧν 5 ἔτοιι Ἡ Θ ΥΩ. 6011. ΜΒ, γέρων. Εἰ κιάλ 
{81πκ5 ὑπαῦ γα βΒῃου ᾶ τυϊΐο ϑανὼν οΟΥἩ πεσὼν ΟΥ ἃ 5.11ΠΔΥ γοτᾶ.. 

ρὸν παραμυϑεῖσϑαι πειρῶνται αὖ- 
τάς᾽ αἵ δὲ οὐδὲν ἧττον ἐπὶ τὰ 
ἑαυτῶν χωροῦσι καὶ ὀλοφύρονται 
καὶ φασίν" ἦν ἄρα τις καὶ κακῶν 
πόϑος, ὡς ἡμεῖς, ἐν κακοῖς ὄντος 
τοῦ πατρὸς καὶ μὴ ὁρῶντος, ἐστέρ- 
γομὲν αὐτόν, καὶ νῦν μὴ παρόντα 
ποϑοῦμεν᾽" ὡς ὅτε ἐν χεροῖν κατεῖ- 
ζον τὸν Οἰδίποδα, περιέστελλον καὶ 
ϑεράπευον. καὶ γὰρ ὃ μηδαμά" 

καὶ γὰρ δυςτυχοῦντα τὸν πατέρα 
ἐποθϑοῦμεν ϑεραπεύειν, καὶ νῦν μὴ 
παρόντα ποϑοῦμεν. ΑΠΓΙΡΌΠ6 ΒΘ ΘΙῚ5 
ἴο 8ᾶὺ: 616 ͵ἷἅῪδϑ ΘΟΥ̓́ΒΩ 5016 
ἀοϑῖσο οὗ δυτ]β; ἔου νπεαὺν 88 
ἴῃ ἰβ861ξ ἔδυ ἔγοηῃ θϑίηρ ἃ 
ΡΙθαβϑδηῦ {ῃπϊηρ, νγἃ5 Ρ]685- 
δ, 6 ἱπᾶθ664 1 Π6]4 Ὠΐτὴ 
1 ΤΑΥ͂ ΔΥΤΉ 8, ἱ. 6. Π6 0115. ψ ὨΙΟῊ 
Ι δῃηδυγθαᾶ ἴῃ δἰαϊηρ τὴν ἔδύπμου, 
Ὁπουρἢ οΟὐΠουνγῖβ6 ΤΥ ἔὙΟΤῚ ΡΙθα8- 
δι, ΠΟΥ Ρ]οαϑδηΐ ἰο τη6. ΕὉΥ {Π6 
βϑη ηθηῦ οἵ, γν. ὅ08: τοῖς τεχοῦσι 
γὰρ οὐδ᾽ εἰ πονεῖ τις δεῖ πόνου 
ὑνημὴν ἔχειν. --- ἘῸΥ τὸν ρΡαΐ ἔοΥ 
τοῦτον 566 Μεύθῃ. 8. 286. 

γ; 1684. ὦ τὸν ἀεὶ -- εἶμέ- 
νος] ὟΥὙ6 τυπδβῦ Ἰοΐῃ τὸν ἀεὶ κατὰ 
γᾶς σκότον, 50 {πμδύ τὸν ἀεὶ σκό- 
τον, 85 0) 0Ὸ Θἀου]θῖη ΟὈΒΘΥΥ͂ΘΒ, 15 
ὨΘΑΥΙΥ ὕΠπ6 βϑτη6 85 στὸν αἰανῆ σκπό- 
τον, ΤΟΥ ΒΘ 566 Α]. θῦὅ8, Εὸον 
εἴμένος 5866 Με... 8. 238. ν». ὅτ. 
Ποράουϊθῖη: ὕπμ6 ρῇῆγδϑθο γαῖαν 
ἐφέννυσϑαι ᾿ὰ5 Ῥ66η τοβίοτοα ἰο 
Ομδθύθσιοη ὈΥῪ ΒΌΠ ΚΘ η. ἘΞ 
οἱ δοφρυυ 19, ' 

Υ. 108ὅ 5ᾳβᾳ. οὐδὲ γὰρ -- ΔΑ 
κυρήσῃς) ΕοΥΙ ΠΘΥ͂ΘΥ 5881] 
χοῦ ποῦ 6 Ἰονϑᾶ ὈΥ τη] ἢ, 
ΘΩ ὑ8185 οπ 6 ([β:16η6). ΤῊ ΪΒ 15 
ΟὨΪΥ 8ὴ Θχρ᾽ δηδίϊοη οὐ {Π6 νχονὰβ 
ὦ πάτερ, ὦ φίλος. Εον οὐ μὴ 
κυρήσῃς 8566 ν. 408 ΟΝΝ ' ᾿ 

Υ. 1087. ἔπραξεν οἷον ἦϑε- 
λὲν] Βταηῃ 6 Κ ΘΟΠΊΡΑΓΘΒ Α)]. 967: 
ὧν γὰρ ἠράσϑη τυχεῖν, ἐκτήσαϑ᾽ 
αὑτῷ, ϑάνατον, ὄνπξρ ηϑελεν.. 

Ν,, 688. Κ΄ ΘΠ ο].: ἃς ἔχρηξε" 
ἐφ᾽ ἧς ἤϑελε ξένης γῆς ἀπέϑανε. 

Υ. 1092. πένϑος - ἀκλαυ- 
τον] Τηδί Ἰδταθηὐαύζοι νυ 1 ἢ ΘΟ 5 
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ἀνὰ γὰρ ὄμμα σε τόδ᾽, ὦ πάτερ, ἐμὸν 
στένει δακρῦον. οὐδ᾽ ἔχω, 

1095 πῶς με χρὴ τὸ σὸν τάλαιναν 
ἀφανίσαι τοσόνδ᾽ ἄχος. ἰὼ 

1710 

μὴ γᾶς ἐπὶ ξένας ϑανεῖν ἔχοῃξες, ἀλλ᾽ 
ἔρημος ἔϑανες ὧδέ μοι. 

(ἀντιστροφὴ β΄.) 

ΙΣΜΉΝΗ. 

ὦ τάλαινα, τίς ἄν μξδ πότμος 
1τ00. 

1718 

ἐπαμμένει σέ τ᾽, ὦ φίλα, πατρὸς ὧδ᾽ ἐρήμας:; 

Υ. 1098. ἀνὰ 15 Ἡ ΘΥΙ 8 Π᾽ 8 6οη]. ἔοΥ ἀεί. 
Υ. 1096. Ἐον ἐὼ, {Π6 ΘΟΥΤΙρΡμ 688 οὗ σΒΊ0ἢ 15 ϑυιάθηῦ ἔγομ {16 

τηθίσθ 8]006, Ηδθυπιδππ Βιδ8 νυ θη τῷ. ΑΥ̓ΟΥ ἄχος θιπάοτῖ ρΊδοθ5 
βίου 55, δηᾶ οἵγοθ ἐὼ μὴ ἀλλ᾽ τὰ ὑμθ τηδυρίη. 

Υ, 1700. 1 μανθ, ΜΙ ΒΕ οἰ βὶρ οἱ θα {π6 ποτάβ αὖϑιες ὧδ᾽ ἔρη- 
μος, ἄπορος, ου ἀϑηθν ἐδίσθῃ ἔγοιῃ νυ. 1188 (1717), ὕο ΒΌΡΡΙΥ [π6 Ἰοβ5. 
οὗ 1π6 σοῃμαΐηθ ΘΟ Υ86. [οταἱτἰρα 8,180 Ὺ Ὀἰπᾶ.} 

ὙΚΎ.{91. 
1014. τὰς πατρὸς Ὁ ἱπᾶ. 

γγϑϑρίηρ', ἴ5. ἢοη6. Βαυῦ ἴῃ {πΠ6 Πδρ- 
Ῥἷποββ οὗ π6 ἀθδίῃ {πΠ6 ουϊοῦ δηὰ 
Ἰατα θη αίϊοηβ οὗ ὑποῖν ἔγ θη α5. ουτὰ 
ὃ Ῥαγύ, ϑοοογαϊπρ' ἴο Π6 ορίἱπΐοῃ οὗ 
ΒΟΙΟ, οπομοα ἀροὰ ὈΥ Οΐοοσο 
46 βοπϑοΐαΐο ΚΝ, .78: μηδέ μοι 
ἄκλαυτος ϑάνατος μόλοι, ἀλλὰ φί- 
λοισι καλλείποιμι ϑανὼν ἄλγεα καὶ 
στοναχάς. ΒΕΙΒ. 

Υ. 1098 5ᾳ. ἀνὰ γὰρ -- στέ- 
νει δακπκρῦον)] Η6Ι1161 τϑίθυβ, 
Του οὔ υ Θχϑιρ 165 οὗ β0 ἢ ΟΧΡΙΘΒ- 
ΒΙοηΒ, ἴο ΟΠ ΘΠΟΚ οἢ ΑΘΒ6Ε. 
ϑερύ. ὁ. ΤῊ. ὅ28. ΕῸΥ {Π6 {ϊη6515 
ἀνὰ -- στένει 866 γ. 1671. 

Υ͂. 1096 54. τὸ σὸν -- τοσόν δ᾽ 
ἄχος] ΕἘδν {π8 ρῃγαβο τὸ σὸν ἄχος 

8566 ν. 828. 
Ὑ. 1696 5Βα4ᾳ. ΚΒ 01.: τὸ ἑξῆς" 

μὴ ἐν θην ἀντὶ τοῦ μὴ ὥφελες" 
θημοςφ᾽ ἔρημος δέ. [εἰς τὸ 

ἐδ ἹΜεμονωμένος τῶν συγγε- 
νῶν. ΤῊΘ Ρᾶ558ρ6 15 τη 58 018 ϑούουυ. 
ΟΠ ΘΘΥοΥ πὴ ΑἸσ θαυ οὈβουνϑα 
1ῃ6 οχύχθιηθ σὑάυυ οὗ π6 γοὰῦ 
χρήζειν ἴπ [π6 κθῆ8θ δϑϑίρῃβα ἴο 

,ἐπαμμένει 18 ἨθΥτη δ μ᾽ 8. ΘΟηΪ. ΜΒΒ, ἐπιμένει. 

10 γ ὑμ6 ϑομοϊϊαβῦ, ὡηα Ὁ ΒΘΘΠῚ5 
ΘαΌΔΠν 50 ἴο Ῥοθδοιϊθίῃ απ 
τηΥ 5618, ΤῊ ξο]]ο γἱηρ᾽ γοτάβ, ἀλλ᾽ 
ἔρημος ἔϑανες ὧδέ μοι τ πο 
δῦ 411 βυϊ 016 ἴο π15 ᾿ηὐογυργθίδ- 
ἴΐοη. Ὀιπάογ οὔδοῖγθθ: ΤῊ18 
ὙὙΠ016 ραββᾶρθ, ἐὼ μὴ γᾶς ἐπὶ ξέ- 
νας ϑανεῖν χρηξες ΘΘΘΙῺῚ5 ἴῃ γγ88 
ὙΓΘΥ ΒΟΟΣ τὖ 6 νυϊίρθη, ἴο Ὀ6 
80 ἰηϑρροβιῖθ, ὑπὸὰῦ 1 οδῃ ΟὨΪΥ 
ῬὈῈ ἃ ΙὩ6Υ6 ϑπρρ]θιηθηΐ ἴο 1] ἀρ 
{86 Ιδοῦηϑ, ἔοττη θα ἔχοι {Π 68 γον 8 
οὐ Δῃύῤίρουθ ἄρογθ ν. 170: ἃς 
ἔχρῃξε γᾶς ἐπὶ ξένας ἔϑανε. ὙΠ 
ΞΟΡΠΟΟΙΟΒ. τηθϑηῦ, ΤΔΥ 6 566} 
ἔγοιη {μ6 ορρυβοᾶ Βοῃΐθποο, αλλ᾽ 
ἔρημος ἔϑανες ὡδέμοι. ΤῊ ορϊπῖοι 
οὗ ἔπε Βομβο!αβύ, {πῶ μὴ ἔχρῃξες 15 
Ραὺ ἀντὲ τοῦ μὴ ὦφελες, 15 {18 
Τηογ68 ἱποοιγϑοῦ, Ῥθοϑαβ ἔχρῃξε 
οοοιτῃ ἃ ΠΡ Ῥοέοτθ πὶ [Π6 ΒΆΠη6 
οομπρϑούϊο ἴῃ 108 ΡΥΙΌΡΘΥ 8Π6 τιθ8.8] 
ΒΙρΩΙΠοδίϊοι. 

Ὑ. 1699. τές ἄρα μ 8 πότμος] 
ΟΥ. ΔΑμϑΐρ᾽. 1296: τίς ἄρα, τίς μὲ 
πότμος ἔτι περιμένει: 

19 
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ΧΘΡΟΣΙΕ 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὀλβίως γ᾽ ἔλυσεν 
τὸ τέλος. ὦ φίλαι, βίου, 

1700 λήγετε τοῦδ᾽ ἄχους᾽ κακῶν γὰρ δυςάλωτος οὐδείς. 

1720 

(στροφὴ γ᾽.) 
ΑΝΤΊΤΓΟΝΗ. 

πάλιν, φίλα. συϑῶμεν. 
ΙΣΜΗΧΗ. 

ὡς τί ῥέξομεν; 

ΑΝΤΊΙΊΓΠΟΝΗ. 

1125 

ἵμερος ἔχει μὲ 

ΙΣΜΗΝΗ. 

τίς; 

ΑΝΤΙΓΠΟΝΗ. 

τὰν χϑόνιον ἑστίαν ἰδεῖν 

ΤΙΣ ΜΉΝΗ. 

1710 τώνος : 

ΑΝΤΊΤΟΝΗ. 

πατρός, τάλαιν᾽ ἐγώ. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ϑέμις δὲ πῶς τάδ᾽ ἐστί; μῶν 

Υγ. 1101 ---17581. 1 Βαγα ἰγθαϊθα οὔ 18 ΒΌΠΟΡΗΘ ἴῃ ἴὴγ Αἄνουβ., 
ἴῃ ὅορῃ. ῬὮ1]. ρ. 67 564., ΒΘΥΘ 1 ἢᾶῦθ ριόοροβθᾶ ἃ αϊβδυϊηοίοη οὗ 
16 σγϑύβθθ 8ῃα Ῥϑύβοῃβ ὙὙΠΊΘΝ 88 ὈΘΘη [Ο]]ονγοα ὈΥ 811] {π6 ΒᾺΡ- 
βϑδαθηὺ δαϊίουβ. 

Ψ. 1107. ΒτΥύποΟΚ ἔγοιῃ βοῖηθ ΜΒ. ῥέξωμεν. 

γ. 1108 5ᾳ. ἔλυσεν τὸ τέλος 
--- βέου]) Οὐ. Οφά. ΒΗ. 1629: πρὶν 
ἂν τέρμα τοῦ βίου περάσῃ. ΤΥΎΔΟῊ. 
19: ὡς ἢ τελευτὴν τοῦ βίου μέλλει 
τελεῖν. 5 1.: ἐπεὶ ὁ Οἰδίπους 
εὐδαιμόνως ἀπέϑανεν, μὴ λίαν 
ϑρηνεῖτε. 

Ὑ. 1τ0ῦ. 556 8ο].: δυςάλωτος" 
δύςληπτος, ἀλλ᾽ εὐάλωτος. ἘργΥ [Π6 
δθηϊῖνε 566 Μαύίμ. 8. 846. 

Ὑ. 1701. 5. 6Πο].: ὡς τί δέξο- 
μεν" κατὰ κῶλον ἀλλήλαις διαλέ- 
γονται πάνυ παϑητικῶς" καὶ μή 
τινι ἀπίϑανον δόξῃ καὶ ἀνοιπονό- 
μητον τὸ ἐπιϑυμεῖν τὴν ᾿ἀντιγόνην 

ὀπίσω ἀπιέναι ἐπὶ τὸν τοῦ πατρὸς 
τάφον, μὴ ἐπισταμένην τὰ κατ᾽ 
αὐτὸν ὅπως ᾿ἀπέϑανεν. ἀλλὰ τὸ 
ἦϑός ἐστι τὸ παϑητικόν, καὶ ὃ 
μάλιστα πράττουσιν αἷ γυναῖκες 
ἐν τοῖς τοιούτοις συμπτώμασιν, 
ἀεὶ ἐπιφοιτᾶν ϑέλουσαι τοῖς τῶν 
ϑανόντων τάφοις. 

γ. 1109. τὰν χϑόνιον ἔστί- 
αΥ] Αὐουνγαγβ ἴῃ ν. 1708 (4144): 
ϑήχην ἱεράν, δᾶ Ὀεΐογθ ῥ᾽ ΔΙ η]Υ 
τύμβον ν. 1106 (1787). Τὴ6 5886- 
ῬΌ]ΘὮγα 15. βύγἹθᾶ δὴ δἰΐδυ θα1]1 ἴῃ. 
{Π6 ργυουπηᾶ, 

Υ. 1111---1714. ϑέμις δὲ -ΞἮ 
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᾽ Μὴν ἂν 

οὐχ οθᾷς:; 
ΑΝΤΙΓΠΟΝΗ. 

τί τόδ᾽ ἐπέπληξας; 1780 

ΙΣΜΉΝΗ. 
Υ ς 9 ξ 

καὶ τοδ΄. ὡς 

ΑΝΤΊΙΓΟ ΝΗ. 

τί τόδε μάλ᾽ αὖϑις; 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ἄταφος ἔπιτνε, δίχα τε παντός. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

1710 ἄγε με, καὶ τότ᾽ ἐπενάριξον. 

ΙΣΜΉΝΗ. 

αἰαὶ. δυςτάλαινα, ποῖ δῆτ᾽ 
αὖϑις ὧδ᾽ ἔρημος, ἄπορος 1786 
αἰῶνα τλάμον᾽ ἕξω; 

φίλαι, τρέσητε μηδέν. 

παντός] Ιβηθμθ βᾶγϑ: θπῦ ΠΟΥ 
15 815 Ἰωσνέυ]} ο γοὺ πού 
566 ὑπ15ὴ νἱζΖ. ὑπδὺ 10 15 ποῦ τἱρ. 
Τὸ ὙΒ10} Ἀπ ροπ 6 τθρ θθ: Μ ὮΥ 
ἄο γοῦ 8 Κ 815 οΟὈ͵]θεύϊοη 
ΤῊΘ ΥΟΥῪ ποτὰ ἐπέπληξας 51:6 078 
ὑπμδῦ 586 ἄοθβ ποῦ ἃ8Κ σνγβδαὺ ΠθΥ 
Βἰβύθυ. τήϑθϑηβ, Ὀαῦ Θχοϊΐτηϑ π ἢ 
συϊοῦ οἡ Ὀθίηρ' μα ἴῃ τϊπα οὗ {πϑύ, 
ὙΠΟ. ΒΠΘΒ ὑπ ᾿πρΡΟΘΒΙ 1 ΠΥ οὗ 
Ποὺ ἀθβῖσθ. Ἰβηθηθ 8448: δ α ὑΠ185 
ἔαοῦ, ὑπῶὺ 6 ρουϊβῃβᾶ ὑῃ- 
Ῥανιθά, δια νιὐποῦῦ Δ ΒΟΥ 
ῬΥΙΘβθηῦ. Δηζρομθ [ἰηδουγαρίβ, 
δδκίηρ δῦ 6186 8516 18 βΟΪηρ' ἴο 
ΒΔ ἴῃ ϑααϊθοη ὕο ΠΟΥ ΓΟΥΤηοΥ δα- 
τηοητίϊοη. ΤΠ6 ποῦ τηράἀογϑίθ α15- 
Ῥοβιύίου. οὗ Ἰβῆθμθ ἰϑϑβ ΠΟΥ ἴο 

᾿Βὐχῖνο ἴἰο γοϑύγαϊη ΠΟΙ βιβύθυ ἔὙΌΤη 
αὐδθιηρύϊηρ ἴο ὈΘΠΟ]α ΠΟΥ ἔαύμθυ" Β 
ΒΘΡΌΪΟΙΥΘ ΓῸΥ ὕνγγο Υθαϑ 8, ΠΥΒΌΪΥ, 
Ῥϑοϑαβθ 1Ὁ 15 ὉΠ] να] ἰο ὩΡΡρΥοϑ ἢ 
186 ρῥίδοθ; βθοοῃάϊν, ϑοδϑῖιβα πὸ 

(ἀντιστροφὴ γ΄.) 
ΧΟΡΟΣ. 

οτ ΤΔΙ ΚΒ ὨΪ5. ΡΙϑοθ. οἵ Ῥαυ18], 
Θηα ἴῃ6 γϑὺν ρ͵δοθ 1ἰ8 ἀΚΠΟΗ 
ἴο 811. ΥὟὙε τὺ ὑμουθῆουθ δχρ δίῃ 
ἴπθ σψογαβ οὔ ̓ βπιθηθ 1885: μῶν οὐ 
τοῦτο, τὸ μὴ “ϑέμις εἶναι, ὁρᾷς; 
καὶ τόδε, ὡς ἄταφος ἔπιτνε, δίχα 
τε παντός: ἩΕΒΜ. 
Υ. 1116. ἐπενάριξουν) γιΖ. τῷ 

πατρί, οΥ τῷ πατρὸς τύμβω.. ὅο 
ΙΒΙΆΘη6 ἴῃ Υ8. 1689 (1672): κατά 
μξ8 φόνιος ᾿Δἴδας ἔλοι πατρὶ ξυν- 
ϑανεῖν γεραιῷ. ΤΠ 6 οοτηροιμπᾷ ἐπδν- 
αρίζω ἀοθ5 ποῦ, 1 ὑπίηϊς, οὐσαν 
βἰβουποσο. Βαϊ, ἐπισφάξω ΟΟΘΌΓΒ 
ΒῚΧ Ὀἰτη65 ἴῃ Ἐπ ΓΙ ΡΊ 65 ἴῃ ὩΘΔΥΪΥ 
{πΠ6 58πι|6 β56η86. ὅδὃὅο 8150 Οὐ. ὅθ]. 
δηα ΑΘΒΟΘΈΆΥ]. Αρ. 1618. ἐπιϑύω. 
Ἐτιμδι,.. ΕΌΥ καὶ τότε, εὖ ΠΟ 
Ἡ θυ ΠΏ Ὠοδιθαῦθβ, 586 ῬμΙΠοοί. 
1258. 

γ. 1110 5ᾳᾳ. ποῖ δῆτ᾽ -- αἷ- 
ὥνα τὶ. ἕξω] Ἐν {Π6 ῬΆΣΟΝ 
ποῖ 566 Υ. 228. 

18" 
ἃς 
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ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ἀλλὰ ποῖ φύγω; 

ΧΌΡΟΣ, 

1120 καὶ πάρος ἀπέφυγε 

ΑΝΤΤΠΟΝῊΣ: 

τί: 

ΧΟΡῸ ΣΣ 
Ἁ » Ἁ Ἁ -“ 

τὰ σφῶν τὸ μὴ πίτνειν κακῶς. 1740 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

φρονῶ 

ΧΟΡΟΣ. 
τί δῆϑ᾽ ὑπερνοεῖς; 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ὅπως μολούμεϑ᾽ ἐς δόμους, 
2 Ἵ 

οὐκ ἔχω. 

ΧΟΡΌΣ, 

μηδέ γε μάτευξ. 

ἈΝΤΊΓΟΝΗ, 

1720 μόγος ἔχει. 

ἌΘΡΘΗ: 

καὶ πάρος ἐπεῖχε. 

Υ. 1126. ἐπεῖχε ἰδ ΤῺ οῃ 

Υ. 1720.54ᾳ. καὶ πάρος --- κα- 
πῶς] ΤῈ σοΥβ ΔΘ ΒΡΟΚΘΩ ἴο ὑπὶ5 
οἴροῦ: ΟἩ. ονϑὴ θθέουβ 885 10 
οϑοδροᾶ -- ΑΝΤ. ππδὺ ΓΗ. 
γοῦν οὕ βϑῦθ (μ885 θϑοδρϑα) 
ΥΩ δ ὈΠΏΔΡΡΥ ἀονπηΐδ]]. 
Το ΟΠοσιβ 145. ὑπ ἀθαρῃύθυϑ οὗ 
Οδαϊρυβ Τϑιηθιαθ ον ὑπῶὺ ΠΟῪ 6 Υ6 
7αϑύθοίουθ βου θα ἔγοτα Οσθοῦ, ΗΕΕΜ. 

γ. 1122. φρονῶ) 1 ὁοῃϑβίαση, 
50. ΠΟῪ 1 τδὺ θ6 8016 ἴο γϑύπνῃ ἴο 
ΤΥ Οοπηΐυ. ΔηὐροηΘ 18 ἴηὐου- 
τυρίρα ὈΥ μ6 Ομοσνιβ, ψἘῈῸ οὖ [8 
Β8ΤΩ6. ὑϊπη6 8.51.5 ὙΠδῦ 15. 0πΠ6 βπὉ- 
19οὐ οὗ ποὺ ὑπουρηβ, δηα Ὀ] ΔΙ 65 

οομ͵. Οἱ, Αἄνϑυβ. Ρ. 72 86. 

ΠΟΥ ἴοΥ Ὀθίηρ' 076 ϑηχίοῦβ Θ0ῃ- 
ΟΟΥ̓Ϊηρ' [Π6 Γαΐαγο ὑΠ ϑ 18 τἱρσηΐ. 
ΤῊ ἰ5 ὑπ6 αὐ οὗ {π6 νγοσαβ τό 
δῆϑ'᾽ ὑπερνοεῖς: ΝΟΥ 6. ΘΟΙΏρΡΘΙΘΒ5 
ἘΠ. 118: ὑπεράχϑεο. ΔΑπὲ. 198: 
ὑπερεχϑαίρει. ΤτΟΙ. 281: ὑπερ- 
χλιδῶντες. ἃ Ζοαμο οα Υἱρ. 
Ρ.- 668. ᾿ 

Υ. 112ὅ6. μόγος ἔχει] Υἱ. 
ἡμᾶς. ὙΤ 1 ἐπεῖχε νγϑ ταῦ ΒΌΡΡΙΥ 
υμᾶς. ἘῸΥ ἐπέχειν ἴπ {Π6 5861η86 οὗ 
πΥρίηρ 5866 Μυβρτδνο ὁ παν. 
Βδοοῖ. 1129. ΒΘα τπι864 ἴῃ [Πῖ5 
Β6η856. ἰὕ δκθβ θούμ ἃ ἀαύϊνο δθᾶ 
δ Φοουβεῦνα. 



ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩι,, 191 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

τοτὲ μὲν ἄπορα, τοτὲ δ᾽ ὕπερϑεν 174 

ΧΟΡῸΣ, 

Ὥς δ. ἋἋἊ ’ 3 ’ ’ 

μὲν ἄρα πέλαγος ἑλαχετὸν τι. 

ΑΝΤΙΠΟΝΗ. 

αἰαῖ, ποῖ μόλωμεν, ὦ Ζεῦ; 
1780 ἐλπέδων γὰρ ἐς τίν᾽ ἔτι μὲ 

δαίμων τὰ νῦν γ᾽ ἐλαύνει; 1750 

ΘΗΣΕΥΣ. 

παύετε ϑρῆνον, παῖδες. ἐν οἷς γὰρ 

χάρις ἡ χϑονία ξύν᾽ ἀπόκειται, 
πενϑεῖν οὐ χρή᾽ νέμεσις γάρ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

1130 ὦ τέκνον Αἰγέως. προςπέτνομέν σοι. “ 

ΘΗΣΈΕΥ Σ. 
“ 3 Ἧ ἷ ᾽ν 
τίνος. ὦ παῖδες. χρξδίας ἀνυσαι; 

Υ. 1726. 1 πᾶγϑ υυϊζίθῃ ἄπορα ἔτοιη. οοπ͵θοΐαγο, 
ΘΟΠΕΓΘΙῪ ἴο ὕπ6 56η86 8δη τηθίγθ. 

Υ. 1121. ἐλαχέτην Ὁ ϊπᾶ. 

1755. 

ΜΒΑ, πέρα, 

Υ. 1729. Απούμου ΥΘΥΒ6. 5 ϑαἀάρα Ῥοίογθ {πὶ ἴῃ ὑπὸ ΜΕΝ.: 4Ν. 
ναί, ναί. ΧΟ. ξύμφημι καὐτός. Βα {Πϊβ 15 ΤΡ ΟΥ οοπαοιηηθα ὈΥ 
Ὀιπάονξ δ5 ἴπ6 ΜΟΥ οὗ δπ Ἰπ ον ρυθύθυ. 

Υ͂. 1180. ἐς τ 
ΒτάποΚ ἐς τίν᾽ ἡμᾶς. 

Υ. 1181. τανῦν Ὠϊ1πᾶ. 
Ὗ. 1182. ϑρήνων Ὀ1πά, 

τέν᾽ ἔτι μὲ ἰΒ Ἡ ΘΥτὴ ἃ π᾽8 601]. ΜΒ. ἐς τί με. 

Υν. 1188. ξύν᾽ ἀπόκειται 15 ἔτοτη Ν᾽ δἰ 5108 οομθούθγο. ΜΕΝ. 
ξυναπόκειται. 

Υ. 1121. μ ἐγ᾽ ἄρα πέλαγος] 
ΕῸΥ {Ππ0 τηθϑῃϊηρ' 866 Υ. 008 (662). 

Υ͂. 1182 564. ἐν οἷς γὰρ -- 
νέμεσις γάρ]. β΄91|01.: τῇ μὲν 
ἑρμηνείᾳ ἐπιστῆσαι ἄξιον" τὸ δὲ 
τῆς διανοίας σαφές" φῃσὶ γὰρ ὁ 
Χορός" μὴ ϑρηνεῖτε, ὦ παῖδες" 
νέμεσις γάρ ἐστι τοῦτον ϑρηνεῖν, 
ᾧ τὰ τῇβ τελευτῆς κατὰ χάριν ἀπ- 
ἔβη᾽ οὐ χρὴ οὖν τούτους πενϑεῖν, 
οἷς κεχαρισμένον ἐστὶ τὸ ἀποϑα- 
νεῖν. ΕῸΥ ὑπὸ θάνοι ξυνὰ Βεῖ- 
519 ΘΟΙΏΡΘΥΘΒ Ἀπ. ὅ46: μή μοι 
ϑάνης σὺ κοινά. 866 8150 Α]. δ78. 

- 

. 1186. τένος.---- χορ εέας 
ἀνύσαι τῆ σϑαῖῖνε τένος χρδίας 
ἀθρθῃᾶβ ΡΟΠ ὑδ6 1ῖᾶθὰ οοπίδϊηθα 
ἴῃ ὑπο ργϑοθαϊῃρ' χονὰβ προρπέτνο- 
μὲν σοι, 80 ὑπῶῦ ὅπ6 {111} Βθη88 
δ: τένος χρείας τυχεῖν μου χρῇ- 
ξετε, ὥςτε ἀνύσαι; Β οῖ8 16 Θοπι- 
Ῥδῖοβ Οδᾶ. ΠΝ. 1488: καὶ τοῦ 
μὲ χρείας ὧδε λιπαρεῖς τυχεῖν; 
ΕῸΥ {π6 γϑϑὺ οὐ {μπθ οοπϑίνπού οη 
8856 Ρούβοη Επι. ΜροΩ, 1896. 
ἢ ΟΠ οἴου, 5 ποΐθ. ΟἿ. 8150 
γ5. 1497 54. (1482 54.) οἵ {πὶ8 
ΡῬΙΔΥ. 
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ΑΝΤΙΓΠΟΝΗ. 

τύμβον ϑέλομεν προςιδεῖν αὐταὶ 
πατρὸς ἡμετέρου. 

ΘΉΣΕΥΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ ϑεμιτόν. 

ΑΝΤΊΓΠΟΝΗ. 

1740 πῶς εἶπας. ἄναξ, κοίραν᾽ ᾿4ϑηνῶν; 

ΘΉΣΕΥΣ. 

3 . -΄ -»᾽ ὦ παῖδες. ἀπεῖπεν ἐμοὶ κεῖνος 1760 

μήτε πελάζειν ἐς τούοδε τόπους 
μήτ᾽ ἐπιφωνεῖν μηδένα ϑνητῶν 
ϑήκην ἱεράν, ἣν Κδῖψορ ἔχει. 

174 χαὶ ταῦτά μ᾽ ἔφη πράσσοντα καλὼς 
χώραν ἕξειν αἰὲν ἄλυπον. 170 

ταῦτ᾽ οὖν ἔκλυεν δαίμων ἡμῶν, 
3 γ᾿ ἢ ΩΝ . δ 

χῶ παντ ἀΐων Ζίιος Ὅρκος. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἀλλ᾽ εἰ τάδ᾽ ἔχει κατὰ νοῦν κείνῳ, 
1700 ταῦτ᾽ ἂν ἀπαρκοῖ" Θήβας δ᾽ ἡμᾶς 

Υ. 1187 5ᾳ. ΒΥΆΠ ΘΚ ἀμ τηοϑῦ οὗἉ {Ππ6 οὔπιοὺ γθοθηῦ φαϊουβ Βᾶν 
ἈγΥδησοα {Π686 ὙΘΥΒΘ6Β {Π1|8: τύμβον ϑέλομεν Ι προριδεῖν αὐταὶ πατρὸς 
ἡμετέρου. [ ΘΗ. ἀλλ᾽ οὐ ϑεμιτὸν κεῖσ᾽ ἐστὶ μολεῖν. Βαΐ π6 ΜΗ͂Ξ, ἀλλ᾽ 
οὐ ϑεμιτὸν κεῖσε μολεῖν.. Ι Πᾶνα οὐ θα 1πΠ6 σονᾶβ κεῖσε μολεῖν 
ἔγοιη ἃ οδρὶθα] οοπ͵θοΐαγο οὗ Βούμ 6. ΤΉ ΘΥΘ 15 ποὐμῖηρ' ΟὈ͵ οὕ μΔ 16 
ΐἴπ {π6 πἰἴαΐαβΒ. ΟἿ. αὖ ν. 187 5α. 

Υ. 1140. Ἡοτπι. υυῖδοβ κακῶν ἔγοτη οοῃΐ. τοξουσίηρ ἴ ἐο ἄλυπον. 

Υ͂. 1142 84. μ 71τεὸ πελάξειν 
- ϑήκην ἱεράν ΤΠο σοηϑίτντιο- 
τἴοη 18: μηδένα ϑνητῶν μήτε πε- 
λάξειν ἐς τούςδε τόπους μήτε ἐπι- 
φωνεῖν ϑήκην ἵεράν. Ὑπεΐ {Π6 
Μϑπη65 οὗ π0 ἀοραυύθα νγούθ ρ'ϑῃθ- 
γΠΥ ᾿ηγοϊκοα πθδὺ ὕΠπ6 ΤΟΥ Β5 ΔΡ- 
ῬΘδΥΒ ἔγοτη ἃ 6 5 ἢν ΟΠΟΘΡΙ. 4. 106. 
Ῥούβ. 0649 5ααᾳ. παν. Ἡ]θη. 970. 
γψιτγρ. Αρῃ, ΠῚ, 068. Μυβακ. Η ου- 
ΠῚ 8. Ὦ ἢ ΓΙ ὀχρ αἴπα ἐπιφωνεῖν, 
ἐπιφωνοῦντα προςειπεῖν. 

Υ. 1148. Διὸς Ὅρκος] ΤῊ 
ταὶ ἰδίου οὐ ΨαρΡΙῦΟΥ Ὅρμκιος, Φηᾷ, 
οσουαϊηρ το Ηδβιοᾶ ἴῃ ΤἼθορι, 
804., [π6 5οῃ οὗ Εγὶβ : Ὅρκον --- τὸν 

Ἔρις τέκε πῆμ᾽ ἐπιόρκοις, σι 
ὙΠΟ απ ἢ Κη ἴῃ Ἐριϑύ, οὐἱῦ, 1. 
Ῥ. 90. ὀομρδῦοβ Μρηδηᾶου Ποῖον 
πα Ἡοτοά. ΥἹ, 86. 8. 8. 6859). 
ΠΕΊΒτα. 

Υ. 1149 84ᾳ. 5.6Π0].: εἰ ἀρέσκει 
τούτω ταῦτα τὸ μὴ λεχϑῆναι ἡ ἡμῖν, 
καὶ ἡμῖν ἀρκεῖ τὸ μὴ ἀκοῦσαι, 
ΒΙΆΠΟΚ ΟΟΥΥΘΟΙΥ τϑηᾶουβ: ἱἴ 
ὕΠπ686 ὉΠΙΏΡΒ ΡΙ6886 Βίτι, 1 
15 θοῦ πῶῦ γὸ ϑοαῦΐθβοθ 
ὑποτγϑΐῃ. ΕῸΓΡ ὭΣ Ῥοϑύϊοοὶ ρῃγ 886 
τάδε κατὰ νοῦν ἔχει ἐκείνω οἵ. ἘΓ6- 
τοῦ, ΥἹ, 180: οὐ γὰρ οἷά τέ ἐστι 
μιῆς πέρι παρϑένου βουλεύοντα 
πᾶσι κατὰ νόον ποιέειν. 

4 ἀπ χὰ εὐ ἐν 



ἧ 

Ἐ 
᾿ 

πὸ οἱ ἃ ον 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛώΩνΝῶι. 

τὰς ὠγυγίους πέμψον. ἐάν πως 
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1770 

διακωλύσωμεν ἰόντα φόνον 
τοῖσιν ὁμαίμοις. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

δράσω καὶ τάδε. καὶ πάνϑ᾽ ὅσσ᾽ ἂν 
1755 μέλλω πράσσειν πρόςφοράα 8' ὑμῖν 

καὶ τῷ κατὰ γῆς, ὃς νέον ἔῤῥει, 1775 
᾿ ΄ 9 ΠΣ ΣΡ, ΄ 

πρὸς χάριν, οὐ δεῖ μ΄ ἁποκχαμνειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἀποπαύετε, μηδ᾽ ἐπιπλείω 
ϑρήῆνον ἐγείρετε. 

1700 πάντως γὰρ ἔχει τάδε κῦρος. 

Υ. 1164. 1 Ππᾶνθ γϑβίονθα ὅσσ᾽ ἂν ἔγουα ΤῊΥ Οὐ ἢ οοπ͵θοίανθ. ΟΥ̓, 
Ῥμι]οοῖ. ὅ09. ΜΒ. ὅσ᾽ ἄν. 

Υ. 1161. ὙΜαυ]ρ. πρὸς χάριν. 
Βυρὺ οογγϑούθα. 

Υ. 1τῦ8. μη δ᾽ 15 ΕἘΠτ 516 γ᾽58 ϑιπθηδοίίοη ἔον μ ἡ τ΄. 

θ1πᾶ. ὁπόσ᾽ ἂν. 

οὐ γὰρ δεῖ οἴο. πΒῖο ΗΘ Υ ἃ Π ἢ 

ἐπιπλείω 15 

τοβύογϑα ἔχου [,᾿. δηᾶ Τ'. ᾿πϑίθϑα οὐ ἐπὶ πλείω, νυ πΐο ΤΠ) 1π4. τοίδΐηβ. 

Υ. 1161. τὰς ὠγυγίους] Ατπ- 
οἰθηῦ. ὅθ δύῃ! θυ Α650Ὲ}. δαρί. 
ο. ΤῊ. 827. δηα {Π6 οοητηθηύδίουβ 
οὐ Ηοβυομῖαβ ν. Ὠγύγια. Μυδβαπ. 
ὅθε Ῥμι)οοῦ, 141. 

Υ. 1161 5ᾳ. ἐάν πως διακω- 
ΝΥ οἴο.} Ἐπ 5 0}. Ρ. 799, 
8 (1160, 80.): “Σοφοκλῆς δὲ τὸ εἴ- 
που εἶς τὸ ἐάν που ,[θϑύίον ἐάν 
πως] μεταλαβών, καϑ' ὁμοίαν ἔν- 
νοιαν φράξει͵ τὸ [ὙΤΎδ 0, 584.] 
φίλτροις ἐάν που [ἐάν πως] 
τήν δ᾽ ὑπερβαλώμεϑθϑια, με μη- 
χάνηται τούργον, ἤγουν ἐμη- 
χανησάμεϑα τόδε, ὕπως τόδε τι 
ἀνυσωμεν. Ἐ εἰδῖὶρ' ΘΟΠΊΡΑΥ ΘΒ Ατι- 
ΒύοΡ. Δ 68Ρ. 9899: ταῖσιν φυλλάσι 
παῖε, ἦν πως πρύμναν ἀνανχρού- 
σηται πληγεὶς ταῖς εἰρεσιώναις. 
Ῥ]αῦο ΑἸοΙθδά. 1. 8. 88: μ δὲ 
τοῦτο ἡμῖν ἀῤῥ τον ἔστω, ἐάν 
πως αἴσϑη, οὗ εἷ. ἘδΥ {π6 εἰρτῖ- 
βοοθίοη οὐ [π6 ρδυθοῖρο ἐόντα 566 
γ. 618 (617). 

Υ. 1188. 5 65Π0].: τοῖσιν ὁμαί- 
μους Ἐτεοκλεῖ καὶ Πολυνείκει. 

Υ. 1164 544ᾳ. καὶ πάν ϑ᾽ δσο᾽ 
ἂν -- ἀποκάμνειν] ΤΠ ροοὺ 
ΘοΙη 6 6664 {Π6 ΡΒ588)9)6 ἴῃ 5.0 ῃ ἃ 
ΤΉΘΠΠ 61, ὑπαῦ καὶ πάντα οὐρῶῦ ἴο 
μαᾶνθ θθθὴ πιδᾶδ ἴο ἀθροηᾶ ἀροῃ 
6 γϑὺ δράσω, Ριιΐύ, δ8 Πὲ5 οὔΐβϑῃ 
Ῥθθη οὈϑουύγθα, 6 τοι ογαῦθβ 1Π8 
ϑροάοβίβ, οοπβέγαϊπρ' καὶ πάντα οὐ 
δεῖ μ᾽ ἀποκάμνειν, γἱΖ. δρᾶν, τ Β1ΟῊ 
15. σοπ οϊηθα ἴῃ δράσω. ΗβΈΜ, 
Υ. 118ὅ. ὅ.6Π0].: πρόςφορα᾽ 

ἀντὶ τοῦ χρήσιμα. γε Πᾶγϑ ξυμ- 
φέροντα ΘΌοΥα ἴῃ ν. 1685 (1617), 
ὙΥΠΙΟΝ 185. ΤΟΥ͂Θ ἔγθαπθηῦ ἴῃ ΡΓΟΒΘ 
ὙΥΓΙΘΥΒ,, ΘΙ ΠοῸρΡ ὑπον ἄο ποῦ ὁοὉ- 
7166 ἴο ἐπ6 οἶποὺ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏ, 
ΒΕΙιϑια. 

γ. 1τ00. πάντως -- κῦρος] 
ΤΠ 656 ΠΣ: ΠΏ ρ'5 (85 Ὀοίηρ' ΡΥοιηϊϑθα 
ὈγΥ ΤΠΏΘΒΘᾺΒ) αΥ 6 ΘΟΙΡ] ΘΙ γΥ γ8- 
{116 δ πᾶ “Θοπεϊτιη θα, Μυϑβαξ. 
τάδε κύυριά ἔστιν σου]Ἱᾶ 6 ἰπ ὑπ6 
βϑῖὴ8 5θη86. ΑΘΒ6Η}. ϑὍΡΡΙ. 896: 
ὡς οὐκ “ἔχουσι κῦρος οὐδὲν ἀμφὶ 
σοῦ. Κῦρος ἅοδ5 ποῦ οὐοαν 6]56- 
ὙὙΠ6Υ6 ἴῃ ὍΠ6 ἰγδρθαϊδηβ. ἘΣ ΜΒΙ,. 



ἀτνς ΡΝ 

ἀπε λρδει ἣν πθοὴ Ἔλν ἀρ σλῶν 

ΠΥ ΒΘ ἐπ 
ἑκὰς ὙΠ ΡΝ 18 ἤ- 8 ἸἘ81 5 ἢ 

μς εἰ [τὰς Δεν ταν ἘῸΝ ᾿ " ὉΑτ 

ἴτε ἢ ὃς Ἷ 



ΘΟΙ,ΟΟΙ,,. 
ΤΠ|ΒΈΛΗΕΥ. 

Ν. ΘΒ. 

ἘΧΟΙΈΕΒΌΞΒ ΟΝ Υ. 928. 

Ι! παν [οἱ ξεῖνον ὑπ] θᾶ, νυ ἢ Π 8.5 Ῥ6 6 οπδηρθοᾶ Ὀγ Βύπη ὁ Κ, 

ΕἘΠΙ51ΘΥ, πᾶ Η δε Θη ἢ ἰηΐο ξένον οὐ {πΠ6 ὙΘΥῪ ἰηϑαϊβοϊοηῦ δαΐμο- 

ΤΙ οὗ [π6 γαϊίοδῃ ΜΒΒ. 1 τὰδὺ ἰδκα ἐπ18 ὁρρουθθη!γ οὗ ΔΙ] ἀϊηρ' 

ἴο {π6 ΟΥ̓105, γο, 1 ἘΠΙ5] 6 Υ, ΟΟΠΒΙΔΘΥ πῶὺ {π6 ὑγρά Δ 5 

ΠΟΥ͂ΘΡ ΙΔ Κ6 186 οὗἩ Ιοῃΐὸ ἔουμηβ οὗ ἀϊεϊθοῦ οχοθρύ θη οοΙηρο]164 

ἘΥ {πὸ ταϑίγϑ. Απᾷ, ἴπ {πῸ ἢγθύ ρῖδοθ 1Ὁ 5618 ὙΘΙῪ ὉΠ] ΚΟΙΥ ἐπα ἐπ 6 

ὑγδρθάϊδη8, γγΠ0 ὙΥΘ 6 80 ΤΟΙ ΔΥ ΚΔΌ16 ου ἐπ ὶν ΘΧααΐβίίθ 5111] 1 ργυοαποΐηρ' 

τηϑύσῖοδὶ οοι ἰδ οηϑ, δα ΘαΌΘΙΥ ΟΔΥΘΙᾺ] ἴῃ ἐουτηΐηρ' πθ, {Π6 

ΔΌΆΛΠΟΥΒ ἸΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ Οὗ 850 ΙΏΘΗΥ Υ]6Β ΤῸΥ οογγθοῦ νϑυβι Ποδύϊοι, δηᾶ 80 

οδΥ ἔα] ἴῃ ΟὈΒουνίηρ πθῖὰ, σου πᾶν δατἰἐοα {Π6 Ἰοθηοθ οὗ Ιομῖς 

, ΟΥΠῚΒ ΤΩΘΥΘΙΥ ἴῸΥ {Π6 58 κα οὗ {π6 τηθύγθ Απαᾷ {π18 ῬΘοΟΙΩΘ5. ὉΠ ΤἸΏΠΟΥΘ 

1πουθα 1016 Ππτοαρ {Π6 πη 6. οὗ οϑϑ65 ἴῃ ὑπο 1 ταϊρηῦ πανο θθθη.. 

αὐοϊᾶθᾷ, ΕῸΣ ἰπδίδμοθ, ξένος, ὙΠΟ ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ ΠΌΙΏΡ 6.658 Ρ]8668, 

τηϊρηῦ ΡῈ ΘΑ ΒΥ δαερίθα ἴο {π6 τηθίγϑ ἴῃ 811. Βοϑιᾶθβ, νγθ πᾶ {πδΐ 

ὉΠ86 οὗ {π6 ὑγαρίο ροούβ ἢδ5 βοιῃθύϊηθβ τϑᾶθ ἀ86 οὗ οογίδϊη Τοηΐο 

ΤΟΥΤΏΒ, ὙγΒῚΟ ἢ ὑπ6 γοϑὺ πᾶν 85 ϑἰπαϊοιβιυ γοϊᾷθᾶ. ΤΠὰ5 ΒΟΡΠΟΟΙΘ5 

ἔΥΘαΌΘΩΙΥ τι885 μοῦνος, ἴῃ ὑγϊτηθίθυ Τϑιη 08, δ ροοϑίϊο ϑυβύθιηβ, δηᾶ 

ΠΟΥ] οὔθβ, ὑ10}} 15 ἀυοϊαθᾶ ὈΥ ἘΠ ρΙ 65, δηᾶ, 1 {ΠῚ ΠΚ, ὈΥ ΖΘ Βογ- 

105 αἴδϑο. Μοΐπεϊο υθϑί. Μη. 5Ρ. Ρυ. Ρ. 82 15 ψυοηρ ἴῃ δβδουῦ- 

ἴηῃσ ὑπῶῦ μοῦνον ΟΟΟΌΥ5 ἴῃ ΒΟΥ. Ῥουβ. 810. ὟΥε τυυδὺ ὑπουθίουθ 

ΒΈΌΡΡΟΒΘ Οἰὕπου ὑπῶῦ ΚΟΡΠΟΟΙΘ5 νγὰϑ ποῦ 80 8611] οἱ θα τὰ ὑΠ6 ἔδοϊ- 

1 οὗ γϑυβθ-τ Κίηρ' 85 0 Ὅ6 ὉΏΘΌΪΘ ἐο ϑνοϊὰ {πῶὺ ἔογτα ΠΟ ἢ τ 85 

ἀἰβαρριονθά Ὁ. ΖΕ βο γὰ8 δηᾶ ἘΠ ρΙ ἄθθ, ΟΥ 80 πορ]ιρθηῦ 88 ὕο τι86 

γυΣπουῦΐ αἰ δου τΣ ἢ δύο) ΒΟ ὐ 65 ᾧΠ 6 ΘΟ οη, ϑοιηθύηθϑ Π6 ΙΟηΐο 

ἤογμη, δῦ δ5. Π6 τηϑίγϑ γϑαυίγθᾶ. ΤΪΘ 15 τηοϑὺ πη ρΥΟ8Ό16, μα {π6 

ὑγδσθ 885 τησϑὺ πᾶν πᾶ βοὴ ΓΘΆΒ00 ΤῸΥ ΡΥΘΥΘυΥηρ' [Π 6 ΤΟΏΪΟ ἔΟΥΠΊ8, 

ὙΠΘΥΘ {Π6. ΟΥ̓ΠΟΥ νγῶὰβ ΘαΌΘΔΙΙΥ δαϊθῦ]θ ἰο {Π6 τηθῦτθ. [1 ΘΩΥ ΟἿ6 

γΥ1}1 Θχϑιιΐηθ ὑπ 6 Ῥϑϑϑδρ68 616 ΟΡ ΠΟΟΙΘ5 Π85 δἀδρίθα {Π6 ἔογπιβ μοῦ- 

νος δια ξεῖνος (ἴο ΘΟμ ΘΙ ΘΥ {Π656. 8106), Π6 11 566 ὑπ {π6 0. ὑγ6 0 

Σ᾽ 864, Θὁχοθρῦ μθὴ Ῥυοπουηοϑα τὴ ἢ βοὴ ἔθϑηρ, ὃ. μοῦνος 

ἴῃ ὅπ [ο]]ουγῖηρ Ρ]8οθ5: ΑἹ. 1276. Ἐ]Θοίν, ὅ81. ΕἸ. Κ᾿. 804. 1418. Αη- 
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ἰΐρ, 808. ὅ08, Τ06. (ΕΠ. Ο0]. 991. 1260. ΤΎΔοΙ. 277, 1209. ΒΟΡΠΟΟΙ685 

γ 885 ϑὐπα!ουιθν αὐδίαϊ πο ἔγομη ὑπ6 Ἰοηΐο ἔουτη ἴῃ 411 50 ἢ ΤηΘΥ6 ἴου- 

᾿ς ΤηΠ7|: ε5 οὐ μόνον, ἀλλὰ καί. ΤΗ6 βϑῖαθ {πΐπρ ποϊᾶβ σοοῦ τῖτῃ τὸ- 
Βρϑοὺ ἴο ξεῖνος, ψΠῖΘη. 18 ΠΘΥΘΥ αϑθ4 ἴῃ ἃ {Υὐϊπηθίου ὈῪ ΒόΡΠΟΟΙΘ5, 

ὉΠ|655 ἴῃ {π6 νοοσϑῦϊννο, ϑχοθρύϊηρ ἴῃ {πΠ185 ῬΙ8οθ, δῃᾷ νυν. 1014 Βυ. 

ΤῊ6 Ῥδϑϑαρθδ δύ: ΕἸθοίν. 678. 1119. (μά. Οο]. 88. 47. 866. 1094. 1119. 

ἩδηοθῚ ὑμῖηκ ὑμποῦ νγθ ΤΘῪ [ΑἸΥ]Ὺ δΥσὰαθ ϑρϑϊηδὺ {Ππ6 τι86 οὗ {Π6 Τοηΐο 

ἔογτι ἴῃ {Π|5 ραβϑᾶρθ. Βαύ [ΠΘΥ6 15. ἃ βι ποϊθηῦ Ὑθϑβοῃ ἴῃ Ὀοΐῃ ἴπ- - 

βύϑῃοθθ. ἀπά ἴῃ {π6 ρύθϑϑηῦ ραϑϑᾶρθ ἴῃη6 νϑυῪ οο]]οοδίϊοη οὗ {Π6 

Ὑγο 5. ΟἸΘΑΥΥ ΒΠονγ5 ὑπδῦ {ῃ18 νογὰ 18 ἴο θ6 αἰβυπραϊθῃθα ἤτοι {Π6 

τοϑῦ ὈΥ ἃ 'ποῦθ αἰϊδύϊηοῦ ργοηπηοϊθίίοη.. πᾶ Ὁ 15. ΘαΌΘΠΠΥ ονυϊᾶάθηΐ 

ἔγουη {π6 ροϊηΐ οὗ {π6 ϑϑῃηΐθῃοθ, ἢ 1 ἢ ΤΉ ΘΒΘυΒ ϑᾶγ5 ὑπὸ Π6 νου Ὁ 

ποὺ πᾶν ρουροίγαθα ἐπ ἀθϑᾶβ οἵ Οὕὔϑοῦ, ἰπ μῖβ. δουηγΥ τι ποὺὺ [Π6 

αὐ πουιν οὗ {π6 Κίπρ, ϑνθη 1ἢ Ππ6 πδᾶ ροββθϑϑϑθα δ1}016 Υθᾶ80}ῃ, Ὀ6- 

οϑῦδα 6 ΚΘ ΠΟΥ ἃ β.ΥΔΠΡΟΥ οπρῃῦ ἰο οοπαποῦ Πἰτη5617 διηοηρ" {Π6 

Οἰδχθη5, 80. 4180 ἴῃ συ. 1014: 

ὁ ξεῖνος, ὦναξ, χρηστός, αἵ δὲ συμφοραὶ 

αὐτοῦ πανώλεις, ἄξιαι δ᾽ ἀμυναϑεῖν. 

ὙΠοΥΘ ὑπθ ψΠΟῸ]6 ἔογτοθ οὗ {πΠ6 ρᾶϑδθδρο τϑϑίβ οὐ ὅπ οἴϑδὺύ δη 6515 

Ὀούνγθθῃ ὁ ξεῖνος απᾶ αἵ συμφοραί. ϑορποοῖοθβ υγουἹᾶ ποὺ πᾶν αδϑᾶ 
π Ἰοηΐο ἴῃ ΒΌΘΙ ἃ Ῥδβϑδρθ 88 ν. 908: τ 

ὡς μὴ παρέλθϑωσ᾽ αἴ κόραι, γέλως δ᾽ ἐγὼ 

ξένῳ γένωμαι τῷδε χειρωϑεὶς βίᾳ. 

Ἶ Α 5υϊβοϊοηῦ ΥΘΆΒ0.. ΤΏΔΥ 8180 6 Δ]]6ροα ον {Π6 ρυϑέθγύθηθα οὗ 

ΟΠ Ιοηΐς ἔουτα ἴο {π6 δοϊαπιοη ἴῃ 5ΠῸἢ Ῥϑϑδδρθθβ. ΕὟΥ {Π6 νοΐϊθθ οἵ 

{Π6 5ρΘ δου, ἴῃ γϑϑῦϊηρ ἃ 110 {16 ἸΟΠΡΘΥ ἸΡΟῚ ὕπ656 ὑγογβ ΤΟΥ ὑπ6 58Κ6 

οἵ σίνϊηρ' ΘΙΡ 8.518, τητιϑῦ 8}} ἰηὔο ἐπ Τοηὶο ΤΟΥῚ5 θυ ϑρδϊηϑὺ Πῖ85 

Ὑ111, Τὸν Ὁ 15. ψ» 8Ὲ}} Κηονγῃ ὑπαῦ 8 δῃᾶ ἐ, ὁ δὰ νυ δύθ 80 οορῃϑίοθ, 

ὑπαὺ θη 8 ἃπα ὁ 806 ᾿Ἰθῃηρίῃθηθᾶ, ν δᾶ ὕ δήθ πραιὰ δὖ {π6 58η16 

ὑϊπη8. Τῆθθθ ΤΟΥΠῚΒ 8ΔΥΘ ρ]δοθᾶ ἴῃ ἃ ρᾶῦῦ οὐ {π6 ὑγὶπιϑίθυ γϑα τ ηρ' 

δι ΤΌΘ ἢ 66, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ {πᾶῦ ὑπ 6 50118.016, νυ ννὰϑ ἴο Ὀ6 αἰβύϊη ρα 564 

ὈΥ ἃ ΒΙΓΟΏΡΟΥ ϑοοθηῦ, ΠΔῪ 8180 [841] ἀπάᾶθυ ὑπ ἰού. 



᾿ τ. 

ΜΈΤΒΕΝ 

ΒΕ ΓΝ ΤῊΕ ΟΕ ΙΡΤΙΒ ΟΟΙΟΝΈΠΗ. 

Ὑρ. 1---116. ἐγΐτῃ, ᾿δ Ὁ. 

5. 117---186, 

υτ ἴδ}. 

υυσοὺ - ἄοομηῃ. νὶἢ ἀοα}]6 ἀπδοῦ. (Οἵ. 5.614]. ἃ. Υ. Ὁ. ὑ". 

104. Ηοται. Ε. Ὁ. Μ. νΡ. 988.) 
Ἐπες σονυ.. ἔπο ἀδοῖν]θ δπᾶ ἃ οτϑί, ᾿ 

150 τ ρος νι, ὁ αἰπηοῖ, δοοῆπ, 

πεν δ... ὁ δι δρδϑὺ. δηα ᾿ἱϑιιῦ.. 

14. 

1 δι τον, πρό 8385. ν...120. 

“οὐ, ὦ « οδουΐδιηθ. απ ἴδ. (ΕἸθπι. Ρ. 5869. ἘΡ. ρΡ. 196.) 

πο ἀ(δοῦν!. δηᾶ ἔργο. (Πονδοϑαι) 

ΝΟ ,,.,......,.00.0. εἴγοου. 

ἰδευκιιςς, Ἔν 14. 

ὥσ, «-«οὦοὐ.,, Ὁ.σ ρἴγοομ. Ὦγροῖς. 

σύκπωυ-. - ρΡοῃΐμοιι. ἴδ. τῖῦ ἢ ἃ ἀου Ὁ ]6 δηϑου. 

αἰϊχηθύ, 8δη8}. 

186 τἸηόποῖη, 88}. 

αἴπι, δῆδῃ. οδίδὶ. 

Υ5. 187---146. πὰ 167--172. ἔνγο δηδρεοϑίϊο ϑυβύθιηβ, οοῃϑιβύϊηρ' 

οὗ ἀϊπηθύθυβ ἢ ΟἿ6 ΤἸλοηουαθίθυ ἰπξογροβϑᾶ. 

5. 178 ---188. 

-:-υὐὐ,- οὐ ς ἀἶη, δηδρεϑθί. 

βρη Ὁ ἢ ἄϊηι. δ. Δ. Οϑί. 



φορά ΜΕΤΈΕΒ. 

10 σου... ρἸγοουῖο: (88. Αἴ8θ0 ὅν, 08; 611. δ19, 6151 ΔΗ 

111. 118. 880. 6ἅ. χπ,.). 

1716. 5α.. στυν-, αν τς ΣΥΝ ΘἸγοοηΐο δηᾶ ρἼγοοη. 

Τ5. Ὁ ὠὧὐύυ τ το τ τ κα νυ δ ὑὍηπ. 

150 ΣΟ Ί δοῖι τ 

1ὰ, ; 

14. (Ομ {μῖ5 566 θύω. ΕἸ. ρ. 546.) 

“υοὐ.-ὦ-- τ ἄδοίγ!. δηᾷ ἔγοοὶ.. (Ἰορϑορᾶ.). ὲ 

ΥΆρ. 184---187. δὴ ἀπδρϑοϑύϊο βυβϑύθι, οοπδίβύϊηρ οἵ ἀϊπηοίοσϑ, τ ἢ 

Ν ΟὯΘ Ἰοποιηθύθυ ρ]δοθᾶ Ὀθίουϑ. 

5. 208---249. 

«δ΄ ογοίϊο. 

σι ϑότ συ ρίγοο!; 

ρον ὺς δα ἐν οομ δι: 

δ πὸ Ὁ δΙγδοη; Υδέόι. 

-“,ο,.ἡὲξυυς-υ.-ὺυς. Ἰορδόδαξό ΜΗ ΒΏΒΌΣ. 

υνς ἙΝ πε Ἰοηΐο. ἃ ΤΑΐΠΟΥ.. 

1ᾶ, ἿνἘ 

Φ:θ υυ ενῳ ἀΐπ, ἴἰοπ: δ᾽ ΤΡ ὅδε : τὰ 

14. 

:υυὐ-συ-, συν. {ὐϊππιοῦ. ἀδοῦ, οδἴδ]. δηᾶ ρϑϑοῃ. 

υυσυυ-, υύσὺ ἀΐῃ. δῆδρ. οδί. 

ἃΒ ν. 212, 

21ὅ ἃ5 ν. 218, 

88 ν. 212, 

δ5ν. 218. 

δ8ν. 212, 

88 ν. 218. ; 

ὺ τον ΩΣ τα ΗΒΉΣ 

αὔθ ὧὠυεδι ΝΗ σὺ: 

δ8 ν. 220. 

ἃΒ Ὑ. 221, 

8. 2234- 981, ἃ ἀφο ο ϑυβίθῃ, Ὑγβῖο ἢ 1 Πᾶγθ 50 αὐτδηῆρθᾶ 885 ἴο 

τλϑῖκο δ ἄρρϑᾶν ἴο θ6 δοιηροβϑᾶ οὗἉ βἰχ ἐβθίγαπιθίθυβθ, ὁη6 ἄϊπηϑύθυ, δθᾶ 

ὃ αϊπη. ἰδ. οαὐδ]οίϊο; ὑγϊ τη θῦθυβ ΠΟΥΘΥΘΙ δὺ6 ποὺ 9 θ6 οομδί ουϑᾶ 

ἃ.5 ΘοΙηρ]ούθ γϑυβ685, Ὀαὺ 88 811 ΤΟΥ ΐηρ ΟὯ6 ΨΘΥΒ6 85 ἰῦ Ὑ6ΥΘ, ΟΥ̓ ὃ 

ἀδοῦν ὁ ρογϊοᾶ. 

ΤῈ απαρϑοϑίϊς βυβίθιῃ Δ! γουθᾶ ὈΥ Δυβροπθ, νϑ. 336 --- 349, 15 



ΜΕΤΈΕ. 9205 

Βοιηθπεαὺ αἰ ουθηῦ. Τὸ οοηβὶϑὺβ οὗ ἔθη ἀδούγ]ο ὑθίγαηηθῦθυϑ, 916 ἄϊπ. 

ἴδτὴρ. Ὠγροεοαῦ. δῃὰ ὕνγο γϑυβ68, ΥἱΖ. 287. δηᾶ 244,, οἵ {Π15 τηθρίγο: 

ων- Κκ«- { ωυῦ.- 

. 282---ΣὁΣ8ῦ, 
“δ ογροίϊο, 

ποῦς τς, ὺ: δἸἰγοοηΐο, 

ἀουθια]. 

ἀοπθύξα], 

ποδὸς ,ὼ. οἼγόοπ. ΠΡόξα, 

γ85. 2600---ὅ0. ἰχσίχη, ἴϑη}Ὀ. 

5. δ06--519, 
πε τέ ος, αἰ. 

ἢ ὑθύχϑμμ. ομουΐϊ. Ὦγροτο. τι ἃ θ8856. 

ΠΡ ΗΝ Ὧ8 Ὁ {710. (ΟἿ, ἜΘ τος ἘΠ ἡ. τὅ8 2, ἜΙς 192.) 

2 ΘΙ ΡΒΊΡ 80... 

πττ τ το, τς ΚΟΥ͂; 178, 

πω τ γῶ «᾿ς. 

προ τ) δ τρὰ δ5Ὺν. 178. 

ἐπε οι τ συ σθαν ΨῸΝ παρ. 

πτσεσο Σ ἀπ ΠΟΤ, ΥΡ. ὙΠ Δ ΒΌΙ; 

πρὸ τ πῶ 8, γ᾿ δ16,; 

“ὦ ἐτροῆ, 

πᾷ υυ - -- ᾿θοποχη. ἴδ. ὮΥΡΘΙΟ. 

ΦἸΣ ἔὐσδῖι, 

Ἷ -ἐπ,τυυπρηυσοαῦ 1|τὸ ν. ὅ10, οχοθρὺ {πὲ {Π18 δηαβ ἴῃ δῃ- 

ῤ ὑϊβρϑύ. 

Ἷ γ5. ὅ84---ὅ40, 

; τ τ ἀρ κὸς ἶῆν ΤΑΣ 

δ88ὅ τα. 3 

ὲ τῶν ΡΙ Ὰ ὩΣ ΚΞ ω ,),κ ῳ δὼ . ,)ὺὺ δῶ ἰϑιη., ἀοομμ., ἄϊ, 1ΘᾺ}. 

ἶ ῴσωυνυ, ΑΕ δε ῦβΉνς ταδ᾽ ἐατι Κα ἰδ. ᾿ 

τ. ἰϑυηῦ. 

3 δυὸ ρου ὸ ἡ ὐυξονονς ἐν ΟΝ ὟΝ τον τι 01 τς Ἢ 

ἱ δα ρου τ {πὸ ΤΑΝ δέ, 

᾿ γ5. ὅ48--666. ἐνίπιοῖον ἰδ. 
᾿- 5. 6671--ΟΥ9, 

: πος Ὁ |ὸὺν ΘΊγοοη δ πα ΡΒ δ͵θθο. μομᾶθο., οα ὑΥΒ1Θἢ 

[ ἘΣ Ἐκ. ἀπο δρς δεεν Η ται. ΕΠ, ρ. 5602. 

» 

 ζ. " 



ορθ ΜΕΤΕΕΒ. 

κΟσ πϑ » ΊγΟσΩ; 

610 
. 

γὼ «αν. 14. 

9. Ῥω ων 

᾿ ΘΊγοΟΙ 8δηα ρἼγοοΙ οδῦ. ΟΥ̓ ῬΒουθογδῦ. 
-.ο͵ατή “ώνωω«- 

᾿ ἢ ὕνο φἼγΟΟΙΒ. ᾿ 
.“ Σ) Δ πῆ; 

615 πὰ τ  » ὩΣ δ ὩΣ πὸ τροίύγϑχη. ἀδοί. 

οο οςς ὅπ τα, ὁδΌ, 

-- -χἡχ δωψυΚκ ΨῸΣΞ 

᾿ δ5 Υ8. 6607 5α. ᾿ 

-οὐὐὐυ- τ δι ΡΟτΟι 

5. 698---104. 

μη φ ψὼκ, τ υρῷῳ, εν, ει χίσταν ΠΥ, ὙΠ Ἀ ΡΉ56, ΨΥ ΞΟ Αι 

«“- Ὁ. ἐἔοΨψοω- δ τῶν τὸς 

609 Φωω ρὰ , Σ 
ον 

᾿ θίγῃ, ομουΐ. ὮΥΡΘσο. 

».Ὅ-υ--- , ἰυκ«-ὺ-ὺ ἵνο ρϑηΐ. δι. 

ὃς ἐξ σι τος τ τ αν ἀδύηδν 

νυ τ σῦς, δθὺν ὔϑθι 

“ἦγ υν-., αν ν  ἀἴτα, ΟΠΟΙΙ. ὨγΡόσΟ. 1} ἃ 0886, 

ν ὐϑόν ας με δυννὰ α λυσνα ἡ ϑΔκομ, χεν Ὦ 
100 ψιῖν.. υ͵ϑὃὦὩ.-....-. ΔΒ» 696. 

τδιυ πη τω -πῆὴην- 

; θύγδϑημ. ομουϊ. τὰ ἃ θ856 ϑηᾷᾶ ᾿διηθῖο, 

ΣΝ ΦᾺΣ ον τῷ; Ὡς ΘΊγοοη. 

“παν πυὺ -- Ὁ ρῥἾγο. οαὔ. ΟΥ ΡΒοχζθογϑί, 

γ5. 711-828 ἰγίτη. 1ϑι Ὁ. 

Υ5. 880---840. 

880 Ὁ... ...ἕ Ἰομοΐ. ᾿ἰϑιηῦ. 

ι ἀν» δ... ΧΑ χὰ 

φπσ,  τροῦν ΠΗ, Θοδμ τ 

υῴυκυ .«. ἀοομμ. 

πιϑωκπρωψυ λυ  ἶ, ΘΟ ΟΠΗΝ 

884---887 {Υἱπηθίθυ ἰδ Ὁ. 

8658. τιν, ρει ὅδ, ἀδθδιη; 

ωωκσυσζ,υψωυ  χ υυυ τ, 

ΘΕ ἡ Ὁ ΟΜ. 

γ. 841-- 872 ἐγῖπι. ἰδία. 

γ. 884---887. ἐγοομδῖο ἐούγαμη. οδ΄]. 

Υ5. 888---1040, ὑγίτη. ΔΙᾺ}. 



ΜΕΤΈΕΒ. 201 

γ85. 1041---1084. 

Ἐπ τ. -ςὦὦ- οἸγοόη: 

ποι στο ὁ. 1ἃ, 

ποτ 8: 

τ΄ .., ἄΐαι, ἐμαβ. 
10ῤ45 . τοὖὧὐ. ρἼγοοῃ. οδίδὶ). 

Ἐπεξ -πο»  αἀἰρου αναβόν που, αξρ " αϊηῦ. 

ποτ τπτΠέ'᾿ .., ἔπη, οἵδιηῃ, 

ποτ... οὕς ὐ Το αν, ΡΣ, σα 8]. 

1060 ἀοιθύ α] τη θέσθ. 

πύυ-,.- ὨΩἨἁἐὦς- ὁποῦ αὐ ἀἰροῦ, ἰυλν. 

πος - αν) 1048, 

πον ψῷ δοομηῆ; δθ ΓΟ θὲ 1", 

τ πὴ ΠΤ Β; 

5. 1069---Τ1079. 

πο νυ. ἀκ, ἰκτων. 
1070. ....- 2, ϑ 0... δηῖδρ. δπᾶ ἴδ. 

τὸν τ ἀοοΐμῃ. 

“αν υσο- ἰδρ. δπᾶ απεϊβραβί. 

πψψρΦΔῤΔοτ τὺ.  ἃἐεευϊκι θυ μεοίνδτο, 1διαδ. 

στυ-, «ὧ΄ὺ-.- ἀἱροά, ἰδ. δηα δαομΐαβ, 

; Ῥϑῃύΐϑιῃ, θρίΐν, 

ἐυυ-σὐ-,π͵αιῦ-γν :- ροπίμβρι. ἀφοῦ. δηᾶ ἀΐμ. ἰδιηῦ. οδύ, 

τος «ὦ. Ὁ ϑβϑηὐβρ. δηᾶ ρϑηΐῃ. 1διηῦ. 

γΆ. 1091--120ὅ. ἐχίτη. ᾿διηθ Ὁ. 

γ5. 1206---1219. 

; ὕνγχο φἸἼγΘΟΙ3. 

ἐδ δι κως, (ἃ 

νὰ ρα λον 

ὶ ΘΊγΟΟΙ δηᾶ Ἰορϑορᾶϊο. 

1210 τὸ... ..... γ.ϑὕ0.ὁ ρσίγοοη. 

ὐ τος τυ -; ΡΟΝ, 14. 

ἜΧΥΣΝ ΉΤΟ ΘΌΡ ΕΝ τ... 
: ὕνγο φΊγΟΙΒ. 

“τύ -- ΤΡ ΤΣ ΚΘ. - αἴ. θη. 

τος, - “} σι. αΐμῃ χοροὶ. 



908 

1240 

144 

1410 

ΚΈΝΥ ὌὌΨ0Ψ0,ὌΣ δ "ἊΣ 

" 

ΜΕΤΈΒΒ. 

τ παν ποῖ. ΤΥ ΙΣ {(- [4 

ποτ, ον ρώ ἈΧΑΙΟΙ͂Σ 

ἀθεις ῬΕ ΟΊ ΘῈ ΟΣ πεν τε Ὁ τ ΐ 

φυυ.- ὦ. ἄϊπι. ἔγόοοῖ. Ὀσϑοῦγο. ({{ΥΡ8}8]].). 

Υ5. 1284---12248, 

σας, συ ς-υ-- δηϊίβρ. δθᾶ ἀΐμ, δῖα, Ὀχδοῦγο. . ἴοι 

πὸ ΩΣ 5 ἘΠ ΤΟΥ ΘΗ; ὅτι ΕΝ 

“υαὐοόΘοὔἄηἨἩ τι ξες ΣΑΘΡΙΣ πη ΟΡ ΒΟΥ: 

““,ᾳιὖ΄-- -- ῬΗθγοδ δῦ. 

.“.«, ἬΝ ΞΩΣ προδονν τι ε Ἡλοον 

πες ᾿ ποις Εἰ παρ ΓΕ Ὡρ λάκκος σχροος ο᾿ Ἰορ'δοϑᾷ, δ 1η} ΔΏΘΒΟΣΙ,. 

ους.--ὧὖὦυ- - -- Βορπίδοι. ἀδοῖ, 

““ω.-., τὖῷὸ ὁδοῦ ὁπ ἐὐόσις 

δ, ΣῈ ΘΒΟΥΜ 6. ὙΘΟΤΘΟΗΒ: 

-υν- α-«- Οἀϊροῦς δῖ. δηᾶ Δ π 8}. 

γ5. 1244---1441. {γῖτα, ἰδ. 

5. 1442--1448͵ ἩΈΘ 

ὠυυσνγ θυ αν «- Ῥγοοοϑίθαβια. δηα ἀοομμι. 

ὧν ρον, τα λυ μον, 

ὡς «ραν οεσθ θᾶ ἀούδαι, Ξ 

ον. , υσυΐ νυ δὼ ἐν κῦ ούχβεη.. ἰδῶ. ἄδην., ἀδύδχη, 

τα ων σέβων, ΒΝ θα, τόσον ᾿ 

μὐσια λ ἐξέ τ. ἀμὴν ΘΟΟΙΝΩ, 

- ζω, -αὐὖ΄ὸΉ ἰδ. δμα ϑηὐβρ. 

5. 1449---1468. ὑγϊπηούου ᾿δι 108. 

Υ5. 1406--1472. 

»υφυ-ςυ- , υααῷ α 1δδὉ. δὰ αΐτα, ἀοοθτη. ζ 

- Κ(Ἀ 

τις ων ον στο, τος 

πω ρῶς,  ἅπη, ἀροδχ, 

Ἐοαρτο ες ας. ΘΟΘΉΗ; 

Υ5. 1478---1477, ἀὐᾶ 1488---1ὅ40. {χῖτα. δια. 

5. 1041---1ὅδ0. 

- ρα ρον  τὺὰ να, ΔΟΘΗ͂Ι 

τὖν-ὖ - Ὁ Ἰορδοάϊο. 



δον. τῶν 

γ 97, 
μὸ ΞΡ» ΠΥΡΟΎΣ δε 
να ΟΝ ᾿ τὰ Δὲ ον «: παὐγκύτν χα "Τὰ ΩΣ δὰ ἘΠΕ 3 

ΓΑ κῖν Σ ᾿ς πῶ ἱ 

τ ἐν ΚΙ  Ω 

154ῦ νου -.«-) 
ἘΞΟΡΡΙ ᾿ 
το 

οὔ οωυ.ς. ἀοοδτη. 

ΜΕΤΕΒΗ͂, 209 

᾿ {786 Τη0]0551- 

41} μόθον δπᾷ ἀοοδθμηη. 

ἘΠ’ .»..,.» ῬΥδΟΣ, δᾶ ἀφοδηί, : 

νυν) 

-  - 

᾿ . 

ΩΝ τλῶΣ ὑκτΣ: Ἰᾷ;ς 

“ὦ ιν .- ὑ-ὐ -- αἷρ. ἴδῖθ., ογθῖ,, μὰ ἀΐπι ἔγοο,. 

οδὗϑ!. 

1650 . . ὦ--- «ὦ. Ὁ ἔνο ρῥϑηΐίβ. ᾿δηρ. 

5. 1561---1601. ὑὐϊτηθίθυ δι 168. 

ΣΝ δῶ; 

γ5. 1652--16070. 

“ὦ. Ὁ δηΐβρ. δῃᾷά ἀἱρ. ἴγοόθῃ. 

που, τ ων Φώῳω ἰούγϑιη. ἀδοί. 

οὐ ὡϊ) ρ οὐ τ 9. ἢπ͵ ἴδῖθ. δα; 

᾿ 105 δῷ .ῳῺἫὧΡὼ ἄτη. ἀδοίγ!]. 

τος οὐ τ 0 Ὃς -δ᾽οὸ ἐρύγϑῖ; αδοί. 

ὰ 
πον τὰ ἐῶ ὠς νὰ 14, 

πὸ π΄» ἄἶϊηγ, Τταγὴν. οϑδί, 

σὺ δΔΙΏΡΒΙΡΥ.. 

1060 -. 1... 

"νὺ.- 

““νυ-;, 

τω.) 

-ω -- ὦ 

106 ““.“υω.-;) 

ω νμ“-». -τ-ὸὃὸὸὖἍ 

Συσ-υν 

᾿ -» - 0) 

Ὡ δ ῳ τὸ 

1610 “τ - 

167] δυ-0Ὸυ,) 

1072 τ -Ὁ) 

101 ν-Ξ - 

"ὦ -Ά Ἂς 

τὸ.-ὺ αἴ. 

ἀπ τᾷ; 

Ὅς; ως 

Αἰ γε, ἌΜΕ αϊτ. 

μ᾿ νας ΤΣ ΣῈ ΤῊ 

ὑδο Ἰώ μὰ 14. 

θὰ}. 

-.-. 11. ἰδ. 

'ο-- 4 ρου 8ἃμπά ογὔοϑί. - 

το ἢ. 

“« πὰ, 4 ρθοῃ, 

ἴδηαι. 

ἰᾺόοο ἢ. 

τι ρῷ» τς δ ἈΠ ΑΡ ΞΟ ΠΟΤ 181}. 

ΣΝ μος αἴ. 1ϑιὉ. 

Υ. 16011-.-[ 679. 

δ ὡ τ αϊτη. ΤΌ 0}. 

φθμτ Ν 2}] αἴπι ἰσοσῃ, οδΐ. [ἀϊπι. ἔγο οι. Ὀσᾶοιγο.]. 

ν"νδω “γι υ “πὰ --ἷἰὖὺὖ ἀἴμα. ἴϑαρ. ἀπ Ἰορδορά. 

ἐδευ δ  ϑ ς νὰ Ἰοσϑορᾶ. 

ΜΜῸ - 

Ξτυυ -"} 

.κὼ παπὶ αἴτη. 

ἘΞ γέ τ ὈΥΡδΌΒ. 

ἴγόο. οδί. 

(ΟἿ ΤΥδθις 120. 86 

Η δ υτη. ἘΠ. Ρ. ὅ74.) 

ὲ ω: 



1161--.-1 718: αἰδοοὶ 
ὌΦΕΙΣ ΘΥ ΤῊ ποτ ΞΕ 1: ττραν ἘΙ 5.0: (απ. ἴϑα.. 

υ-ὖ-- ἄΐμ. ἰδ. Ῥγϑοῦγο. 
πη κὺ - ἀΐμι. ἰδ. 

τα πὶ 

ττ τ δ. 

7 Πρ ἢ το ϑονς 

τ. ὦ ΒΞ ΕΣ 

νυνυυζϑφ, φυυ στα 

- »» πα ΦΣΥ ν Ξ1) θὰ ΣΝ 

Ὁ διηῖ5ρ. ἃπᾶ αἱρ. ἔγοο. 

“7 ων αι δον τ Ὁ ἘΠΕ 

το δ δῖε; ἴδια. ς οδύε 1) 

1182---Ι160. ἘουΣ δηδρεθβίϊο. δγδίοχηβ, τουιβίσιίηρ, 

ἴθ γ8, Ὑ1ῸῈ ὕνγο ἸΒΟΠΟΙΗΘίΘΙΒ. Ἰηϊογροδοᾶ... 



᾿ 
᾿ 

ὲ 
ἐ 

᾿ 4 

Ἷ 
πῶς 

ΙΝΡΕΧ 

ΤῸ ΡΙΡΟΌΒ 

4 

ἈΑΡ]Ααὐνο οὐ ᾿πϑύσααθηῦ... 6049 

ἄβουλος ἜΣ Ἀν τὺ. 

ἀγειν . 348, 918 
Αοοσυδεύνο 216. 278, ὅ88, 642. 648 

Ἰῦδ. 967. 1066. 1189. 1970 

- ἀουθῖ]θ. 810 

Αοὔνο ἴον Ρᾶβϑῖνθ 1108 

Αἀ]θούνο δέου ΘΒΑΘΗΒΑ 252 

ἀεί. 1517 

π΄ -..., 9860 
ΝΥΝ ., , ντὰ 3660 
ἀκερδὴ χάριν 1471 

ἀκόλουϑος 110 
ΝΞ Ὃὴεὖ-.:-».--... 128 
πποε. ., .. ᾿ 867 
ἀλκὴν ποιεῖσϑαί τινος. 4δῦ 
ἀλλὰ τορϑεαίοᾶ. 988 

ἄλλος ἀντὶ σοῦ. 484 

- πἀπαορυβίοοα 41τὸ 

ἁλοὺς ἐφόνευσα ὅ46 
ἀλώμενος. δ ὧν 558 

ἀμαυρός 1719. 101 
ἄμπυξ. 1068 
ἀμφιπολεῖν 619 
ἀμφέσταται ἐπ ῆσις , 4 
“ΣΝ ἐς 9 5 

δ υκάξον ᾿ἣν αἰχμα 88 

προ ον.., {ὠς τ 1289 

ἄνευ γνώμης ὅ98 
ἀνήλιν . .. χε 
ἀνήρ εὔξας ΤΆ 889 
-- ον ἄνϑρωπος ᾿ 866 

ΟσΟΙ ῸΟ ΝΕΈΤΙΞ. 

ἄνϑ'᾽ ὧν 

ἀνιστάνει. 

ἀνύειν, 
Αροδοβὶβ 

ΑρΡροϑβιθοῃ 

ἄπονος. 
ἀραί 
νον 
αργης 
ἀργόν 
Ατροϑ, θουῖς 

Ἴάρης 
Αγομίάδμβ.. 

ἀρκεῖν δ 21}. ΡΟΣ Υ̓ΕΤΡ ᾿ 

ἄσκοπος. 

ἀρχαία πίστις 

ἀστακτί 

Αἰαϊοπίδ 5 

αὑτόν ἴον σεαυτόν 

- πηἀδουδίοοῦ 

αὑτοῦ ἴον σαυτοῦ. 

ἀφεγγές 
ἀφείς 
ἄχερδος 

βαῖον 

βαρύς 
βέβηκεν 
βλέπων ἴον ζῶν 

βοῦς ἐπὶ γλώττης. 
βραχύς. .. 

- ὀκλάσας 
βούειν. 

2171 

212 

. 1546 

.΄ 1961 

184 

1567 

1510 

6069 

1587 

1290 

1662 

{00 

494 

1664 

. 1614 

. 1628 

1817 

860 

1444 

1851 

1409 

ΕΒ} 5: 

1618 

1088 

8398 

: δ. 1668 

1458 

1048 

δ 290. 811 

.. 

160 



919 ΙΝΌΈΕΧ. 

Ξ δ ἔρως. . 868 

Οδρμῖβδαβ.. . οῸ 686 ἐξ αὔριον. ὅθ6 
Οδγθβθ, ἰθῃρ]8 οὗ. τὸν ὐϑῶ τς τς 191 
Οοραα οι θᾶ. 411 ἔσχον ἴον ἐκώλυσαν. 498 
Οὐδεῖα., 500 εὐθϑάλασσον. ἐαο 

εὐνᾶσϑαι.. 1ὅδ4 
Ἀν εὔιππος 108 

Παὐῖνο ΤῸ. 81. 809. 822. 407. 426 εὔπωλος ππππ΄΄ὃὉ 
489. 660, 619. 186. 8171. 9509 ἐΦ ᾿μῖν. .ὄ -..0.0. 440 

δή 806. 1610 ἐφορμῶν ἩΜΣΈς πε δὰ... 809 

διδόναι χάριν. 852 ἐχέγγυος 280 
δικαιοῦν. 1624 ἔχει. .. ὅ4 
Δίκη 1511 ἘΧαρρογδύοη ᾿ὅθ2 

δρᾶν τι 129 ΠῚ 
δυςαλωτος 1τ0ὅ ἷ : 
δώρημα 646 ἢ ἴον εἰ ον ἢ ΝΣ 

; "᾿Ἡλιορι δι δὶς ΥΘΟΝΝ 
Ε ἥκεις εἴν ἢ 118 

Ἐρυρύϊδη8, ΤΠ ΏΠΘΥΒ οἵ, 838 

εἶεν. τω 1808 8.3 
Εὖ τς τορσῦν .δ28 ϑαρσεῖν 801 
-- οὐρᾷ 146 ϑάρσος. στ. 

᾿δἰφρακούειν 1627. ϑεὰλ μεγάλαε . . .- : ;; τῦ88. 

πε τ προς ς 110 ϑεία τύχη κντν -" 
εἰσί ἴο θ6 βιρρ!ϊθᾶ 931 ϑέμβίς . . Ὁ  . ΣΙ. 
εἰςορᾶν 0 ρός. ς- - πῆς 246 
εἰς ὄψιν ὅϊτ0 ϑηρᾶν. Ξ 1028. 
ἑκατόμπους. φῦ. δίγεῖν ᾿ς. . Ὁ. τ 466 
ἐκβάλλειν. 680 Θορίκιος πέτρος . . . . 1017 

ἐκεῖ ἴου ἐκεῖσε. . 1Ο16 ϑρεπτήρια - . . . τ 1868 
ἐκφέρει . 1419 ϑρόνος, αἰ ογοπύ βἰρηΐϊῆοῦ- 

ἐμμένειν τινί 04 ἐΐομβ ἴῃ βΒ' Πρ Ϊ8. δη Ρ]ὰ- 
ἐνταῦϑα ὅδέ' τον] .΄, ΟΝ. 
ἔντροφος. 1807 ϑώνξεν ἴον ἐβόησεν. 1606. 
ἐξυγιατα. .. .. ., θῦνσε 
ἐδόλέσθον ᾿... ς΄ 7 φθ Ν 
ἐξεπέμπετο ᾿α νον οὸ 1046 Επίατο,.. 871. 1066 
ἐξέπραξεν. . . .. « 1041 

δξίπου.. ...-. ὦ Ὁ Ἀοο 9589 α 
ἐπεί. Σ . 144, 116 γάμοι ξύνεισί τινι. ΗΗΒΘΗΝ 
-- ψιῦἢ οοηἸπποῦϊγο., 1221 Αοηϊῖνο (40.016). 507. 1478 

ἐπέχειν 1198 .-- 668, 1017. 142. 192. 351..896. 452 
ἐπιστροφή 1042 501. 810. 639, 661. 6817. 698. 722 

ἐπωφελεῖν ὕ49 120. 149, 866. 1077, 1160. 1207 
κι ΣΙΩΝ Δ ΟΣ ἃ 1588 1406. 1490, 1509. 1682, 1180 



ΙΝΌΕΧ. 

γενναῖον. 1022 

γῆς ἀδεια. . . ... 443 

Η 

ἩδΙ πού εἴ π5 108 
Ἡγπιοίίθ.,., , . . 1511 

Ι 

ΝΕ τ ζω νην νει 1454 

ἱέναι τι στύμα. . . . . 180 
Πωρογίοοῦ. 201 

ἵνα. "188. 620 

δολϊεοίγο, ΤῸΝ οὐ μή. . 118 

Τηπηϊῖνα. 22ῦ. 1012, 1644 

-- οχρηοδίῖνο. . . ... 142 

π΄. --ς., 6078 

Κ 

καϑαρὸς νόμῳ. . . . ΤΟΎ 
καὶ κάρτα ἴον μάλιστα. . Οὔ 
καλλίβοτρυς. . . 681 

δ φύειν, Ὁ ΡΥ δ 
κακότητα φέρειν ὅ20 
ἜΝ σ᾽ κ᾽ Ὁ 568 

κατανύειν. ἐξὰ 1546 
καταῤῥάκτης. . . .. 1672 
καταστέφειν πέδον 408 

καταστροφὴ ἴον ϑάνατος. 108 

κέρδη οἰκεῖν. 92 
κοῖλος. 814 
Ἀρατῆρ. 1518 
κρόπος.. 684 

ΟΗΟΣ 5... 102 
νὴ 809 

κύριος. 912 

4 

λαβαί 469 
λέχος. 246 

Τὐθαίίοπβ. 100 
λόγος 66 

λουτρά. 1581 
λόχος 1084 

Μ 

μεγάλαι ϑεί . . -- 6082 

2185 

μεῖόν, φέρων 5... ς 6 
μελάμφυλλος. 418 

μέτοικος Ἄϑλνν 931 

ϑάλι νος 1860 

-- οὐ νι ἢ ἩΜΕΤΈΡΑ ες 866 

βόδιος.. . . Ῥοσο ρει οη708 

ὯΝ 

ναΐεν. 118 
ΝΑΥΟΙΒΒΌΒ., 6082 

νέορτον 1492 
Νορίαμθ 06. 110 

ΝΟΥ 5 110 

νήφων. 100 

Νοπηϊηθϑύγθ τ δοεὶ ἈΠῸ . 1481 

νόμος. : 66 

νόμῳ καϑαρός.. ὅ41 

νόσος ὅ48 

ὁπ δέ ΡΟΣ τς 269 

νύχιος. 1248 

ΞΙ ὃ 
ξύνεισί τινι γάμοι 942 

Ο 

(μοδ 1044 

Οἴητις. 1057 

οἰκεῖν κέρδη. 92 

οἶκτος. 1018 

ΟΝ τηρῶν, Ἐρεγ τα ΤΕ 1897 

ὀκλάσας βρανε 192 

ὁμόγνιος. 1828 

ὀμφή 1846 
ὅμως ᾿ θ0δ. 964 
ὅποι. 819 

ὅπως 1620 
ΟΥ̓δοῖθ.. τοῦ 

ὁρᾶν φωνῇ. 187 
Ὄντος Διόφ'. . 1148 
ὁρμεῖν ἔτ τος ΔΝ ὁ ΜΈ ΤΜῚ μ μλν .} "΄.: 
ὅσα 160 
ὅςτις ἦν 5 928 

οὐ ξυνήδομαι ἴον αυμμάνθοι 1892 

οὐδέν {τ 

ἀμ || ρῶς 190 



ῥύσιον. 8δδ 

ΙΝΌΕΧ, 

--Ξ- ἐμονων μηδ! οὗ 

214 

Σ 
Π σαένειν. 

πᾶν δρῶν. 1686 σαφής ἴογ ληδύς. 
ῬδΥΟΠΟΙ 8818. 1107 ΒΙΟΙ Δ ΠΟΥΒ65., 
παρίεσϑιαι τος 1048 ϑοϊθοίΐβτη 

ῬδυθϊοῖρΙθ οὐρα. . ἴδ0 δοῦ ἴον ἢ σοί 
- ὕνο 7οἰποϑᾷ 112 σπανιστός. σοῖς 

-- νὰ ΕΡΡῖθτε 107 στενακτός. 
πᾶσιν. - . οὖν͵ 144] στερνοῦχος ἴοΥ πεδιοῦχος 

πατρόϑεν ἴον πάτριος 211 στικχτός. 
πέδον καταστέφειν . . . 468 στόμα. 
πέρα εἀᾶεοᾶ.. 280 --- - τε ἱέναι 

πέρασιν ἴον τελείωσιν 108 ϑιοπίηρ : 
περί εἀᾶοᾶ 419 συντυχεῖν σἰϊῃ κοὐ ανα, 
πέτραν νιφάδα. 106 ϑαρουαίϊνο 
πηγή 4τῦ σφῶν 
πιστὸν τιϑοᾶ βοάν Ν ἐξτν 97 σῶζε. 

πλάτα. ει 714 σωτήριον. 
πλεῖστον νῖϊῃ ΑΘ ΡΝ Α ὗν 140 

ΡΙΘοπαβιηΒ. 228, 414, 681, 1157 Τ 
πος θϑ,ϑΟς. τ πὶ ἈΞΝΕ ΤΙΝ ον οο νην. 
ποιεῖσϑαι ἐλάήν τινος. 408 ταρβεῖν . 
πολεμεῖν χρείᾳ. ὙΡΚ ΤΥ ΠΕ τον Τα ΟΙΟΡΥ. 

πιο Ὁ Ὁ πὺ 5 . 10. 1648 τέχνη Ἶ 

Ῥγθροβιθοη οἰδου οαδθ. 098 τηλικοῦτος "δ: ΣΕ ΈΣΌΣΝῚ 

- ἀἸβ] οἰ ηθα ἴγομη 15. ποῦμ - τὸ δ᾽ ἔνϑεν. 

Ῥγ ἃ Ριόμοιη., 245. δρᾶν ΐ 

ῬΡγοβδθηῦ, Ἂς τ 88. φέρον. 

- ἴον ἢγβύ δοῦῖϑῦ. . ... 88 τροφή. 

--- ἴῃ ἔογιῃ οἵ {αΐαγο. 1806 τύραννος. 

ῬγΟΙΟΡΒῖ5... 908. 1196. 1586 Τύχη 

πρὸς βίαν ἐμοῦ. τ ΠΝ ... δ ρὴν 
προσϑέσϑαι ἴον κατοικίσαι 400 τώ ἴον τώ. 
προςπολεῖσϑαι.. ΦΕΝΔΕ ΜΝ τ Ὁ 1) 
προςφορά. ὅδ0. 17δὔ " 
προῦπτον. 148 ἐω ἡω ἂν 

προφέρτατος. . 1616 ὀϊδόβλητον 
. πτερόν ἀσποίϊηρ δὲ δῦβρῖθοα 97 
συκνόπτερος. . . .....- 11 Χ 

πο οὁονι, ἀπρρῖι ς Ὡς ἡλ, πω. 

Ρρ Φφ 

Ἐδάυπᾶδποῖθθ 200. 247. 2068. 381 φαίνειν Ἵ 
898. 431..471. 1822 φέρειν. 

700 

118 
410 

1419 



ΠΥΡΕΧ. 

ὕϑ0 χρήξει . 
1866 γρῆσται 
Τ 7 ᾿ 

{γ 65] 

8606 ψαύειν. 
149 ψιλός. 
Ὸ" 

ὠγύγιος. 
ὠκυτόκπος. 
"τ εθσ σον. ὙΡΆΝ 
-- ον ὅσα οἵ ἃ 

-- πρὸς τέ... 
- τῖνῃ ἱππηϊῖνο 

εν Ὁ. ζῷ, 
έν. ...--.. τ 



ΘΕ, 

γεν Ὑ0 Ἐ Ξὼ 
Σ γ᾽ 

δῳτεῦοι 





ΠΑΙΔΑΓΩΓΌΣ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 
ΧΟΡΟΣ. : 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 
ΞΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.. Ἔ1 

τ ΑἸΤΙΣΘῸΣ. Χξὶ ἢ εις αν 

ΥΠΟΘΕΣΙΕΙΣ. 

Ὑπόκειται ὠδε᾽ τροφεὺς δειχνὺς Ὀρέστῃ τὰ ἐν Ἶάργει. μικρὸν 
γὰρ αὐτὸν ὄντα κλέψασα ἡ ̓Ηλέκτρα, ἡνίκα ὃ πατὴρ ἐσφάζετο, ἔδωκε 
τῷ τροφεῖ δείσασα, μὴ καὶ αὐτὸν κτείνωσιν. ὁ δὲ ὑπεξέϑετο αὐτὸν 
εἰς Φωκέδα πρὸς τὸν Στρύφιον᾽ »ῦν δὲ μετὰ εἴκοσιν ἔτη ἐπανιὼν σὺν ̓ 
αὐτῷ πρὸς τὸ Ἄργος δείκνυσιν αὐτῷ τὰ ἐν ἴάργει. 

Ἢ σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν, ήργει. ὃ δὲ Χορὸς συνέστη 
κὲν ἐξ ἐπιχωρίων παρϑένων. προλογίζει δὲ ὁ παιδαγωγὸς Ὀρέστου. 



ΑΡΥΒΕΤΙΒΕΜΈΕΝΊΈ. 

ἴο ΒΌΆΡΡΙΥ ὁπ6 ἴπ ογθι. 0 ῬυΌβουνΘ ἀμί ουτηϊίγ. Αὐ {Ππ6 

Ἃ ὑχθς μι 6 βορέκραισι ΘΗΥ͂ ἀρ ῴίοι Ῥούνγθθῃ {ΠΗ 





ΤῊΝ ΒΑΒΙ,Ε ΟΕ ΕΠ ΈΚΤΒΑ, 
ΑΚ ΒΕ ΑΤΕ ΒΥ ΒΟΡΗΟΟΠΈΕΚ, 

ΑΥον ΟἸγ δοιηηοδίγα πδα τσ ουθα Αρϑιηθιηηοι 1), πἷ5. ἀδιρῃῦον 

ΟΕΠ]Θοῖτα, ἔδανίηρ Ἰοθὲ ποὺ Ῥγοίπον Οτοδίθβ, ὕΠ6 ΟὨΪΥ τη8]6 Ποῖν, ἀπ 

ΘΟΙΒΘΟΠΙΘΗΝΥ {π6 ἰαδῦ πορο οὗ {π6 τϑοθ 5ποι]α 6 5]δῖη, βθηῦ ΠΪηῚ 

τπηάοθυ {Ππ6 οατο οὗ μῖ5 Ῥαθάδροριδβ (11 --- 18) ἴο Βἰγορμῖαθ, ἃ ῬΙοοΐϑη 5), 

ὙΠῸ νγὰβ ἃ ἔγϊθηα οὗ {Ππ6 ἔδιη!ν (4δ. 120. 690), 

ὙΠθη Οτοβίοβ πα αὐτῖγοα αὐ θη Ποο4 3), π6 βού οαῦ Ὁ ΑΥ̓ΡΌΒ, 

δοσοιηρϑηϊοά ὈγΥ {π6 ἀροᾶ Ῥαράαροριδ (1) πᾷ ῬυΙδᾶοβ (1 ---16), πὲ5 

οοπδύμη Θοιρϑηΐοη 3), Πα ν]ηρ' ῬΡΟΥΚΜΗΗΥ ὀοηδα θα ὑπ Προ οτϑοῖρ ὃ) 

ΟΠ ΗγΥρΐ πα 5 ἴδ. ΟΧΥΤΙ. » Ε]οοῦνα, Αρδιμθμηηοηΐδ ἢ]18, ΟΥθβύθῃι ἰῃ- 
ἔαπιύθηυ βιιδῦθ! 1, αἀπθπὶ ἀουηηδηάενῖῦ ἴῃ ῬΒοοΙάθ ΒύσοΡΐο, οαϊ ἔπι 
Αϑίγοομϑδ, ΑπιδιπποηΒ ΒΟΙΟΥ͂ ππιρίδ ́, ὙΠΟΙΘ 566. ΜΈΌΠΚΙΚΘΥ, 
ϑϑηθο, Αρ. 910. ὅθυν. οἡ Ὑίσρ. Αθῃ. 4, .,τ|ι. 

ΑΘΒΟΒΥΓ5. ὩΒΟΥΡθ65. {Π15 φοῦ το ΟἸγίδθϑιηποβίγα, Δρ. 884, θαΐ 
ὃ5 ΟἸγύδοηηηθδίσε 15. που ἔοιρηϊηρ ἃ Ρ]ΔΊ51016. ὑυϑ]θοπθ ἴο Αρὰ- 
ΤΠ ΘΠΊΠΟΙ, ὙγὙ0 5661) ΒΟΘΥΘΘΙΥ Ππιδυϊπθα ἴῃ ϑιρροβίηρ' ὑπῶῦ {Π6 6 15 ὃ 
γ6 8] αἰθγθποθ ἴῃ {Ππ6 ὅσο πϑυγαῦνϑβ, ΑΙ πουρὴ ΜΊ]ΠΥ Ηἰϑύ. αύ. 
11τ0. ΧΧΤΙΥ. 8. 6. ὀοΒΙ θυ 5 ὑπαῦ  ΦοοοΥἸηρ ἴο ΑΘΒΟΠΎΠιΒ, Οὐθδίθϑ 
πα Ῥθθη ανίνθη ἔγοιη {πὸ ποῖα Ὀγ ΟἸγίδθιηποβῖνα, πα βϑηῦ 
ΒΘ ΤΟΡΒῖτ5. οἵ ῬΠΟοΙΒ.“ 

Αὐοοογαϊηρ' ἴο Χϑηΐμιδβ ἴῃ Αοΐδη , Η. 4. 26. Ἐ]θοίτα νγἃ8 
βυδὺ ἡϑιηθα Τιϑοαϊοθ. 

5) ΜΌΠ1ΘΥ 1. ὁ. ὀομβιθυβ Ῥμαπούθιιβ ἃ5 ὅΠ6 ἤϑιηθ οὗ ἃ ἀϊβιηοῦ ΡΘΥΒ0η 
ἔγοιη γορ τι, Ὁ {Π15 νι ον 15 Δ] βαρρονυίθα ὈγῪ πη άο᾽ ἴῃ 
Πῖ5 ποῖθ οἢ νυν. 48. Οὐμπουνῖθο Φαφνοτέως 5. ἃ ΘΘΏ 16 Ὠϑη6. 8686 
ὅπ 5610]. ὁπ ν. 46. πα ϑίθρι. Βγζ. Υ. Φανοτεύς. 

3) Αὐρτιπι. ΕΠ] ον. νῦν δὲ μετὰ εἴκοσιν ἔτη ἐπανιὼν κτλ. Οοιρατο 
Ἡγρίητιβ 9. ΟΧΙΧ. Τιοῖγβ Οτούθηβιβ 6, 8. 

4 ΟΠ Π15 ῬΤΟΥΘΥΡΙΔ] ἐγ  μ ἀθῃ10 οἵ. ΜΑΤΕΪΑΙ ἘΡ. 6. 11. Αὐϑοη. ἘΡ. 
24. 86. 

8) Ἡιοῖγβ 1014. ΑΘβοῦν]. ΟΠοθρῃ. 209. Ἐπιη. 88. Οοιαρδῖο ΑὐἹϑῦ 65 
τς Τ'. 8, Ὁ. 82. οα. δηΐου. ΤΊΙΒ βύουυ πὸ ἀοιθὺ ἔπγηῖθη θα ἀθαπάδης 

τηδϑ ον 5 ον {Π6 ΟΡ βύϊοα] ἀθοϊαηθυβ απισίηρ' πα ἔθου {π6 τοῖρῚ 
οἵ σπΠ|δη. 1 Μ1Π1 ποῦ ὑγϑηβουθθ ὑπ ὀοιηρ αἰ ηὐβ οὗ Οτοδῦθβ Δ ΥΘΥ 
{πῸ ἀ6ρ4, ΠΟΥ͂ Θπτιπηοταῦθ 0Π6 ΠΠ͵ΙΊΘΤΟΙΒ ΡαϑθδρΘΒ. ἴῃ ὙΠΙΟΝ ,,5606- 
πῖ5. ἃρτίεαῦι5 Ογοδύθϑ' 15. Πα θα το, ἔου 1 15 οἵ {016 τιδ6 ἴο αποῦθ 
ϑοϊθηῦ δα ΠΟΥΒ, ὙΠΘῈ ὉΠΟΥ͂ ΤΠΘΥΘΙΥ Β5Ρ6 81 οὗ ὑπ6 βᾶπιθ Πούϊοη. 

ῬΑ Ὡς ΚΑ "τ 

ΟΕ λιν Γ᾿ το ραν ες »" 



β ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ἃ5 ἴο πον π 5ποι]ᾶὰ ἀνθηρο Πῖ5. ἔαύπ οἷ᾽ Τα ΓΘ Υ (82). Βοίῃρ' ἴω- 

ϑυσοίθα Ὀγ ὑπὸ αοα ἴο ργοθθϑα οονϑυθγ, Π6 ᾿ἀοιθυτηΐηθβ ἴο Βθπᾶ {Π6 

Ῥαθᾶαρορτιδ, ὙὙΠΟΒΘ ὙΘΔΥΒ Δα αἰβρτιῖδο ργυθνθηΐθα Πἷ85. τθοορηλ οι. 

(41---42) ἴο ΟἸγίδϑιηπθδίγσα ἃ μα ΠΟΥ ῬΔΥΘΙΠΟΤΙΥ ΑΘΡΊΒΌΠτι5. 10} ὑπ6 ρτο- 

τοηᾶθα πον οὐ Πῖ5. ἀθαῦ Ὑγ}1]16 οοπέθητπρ; ἴῃ ὑπ Ῥυύπίδη σ ΠΊΘ68 

(48---ὅ0). ΤΠΐ5. δογαβ π6 ροθῦ δὰ ὁρρουξαμίδν οὐ ἰηὐτοάιοίηρ' ἃ 5ρὶ- 

γἱἱρᾶ ἀοθβουιρύϊοη οὗ ἐμ φρ'ϑτηθθ ἴῃ ἃ βΡθθοῇ. οὗ ρσγϑαὺ Ὀϑδπίγυ. Αἱ 

Τοηρ Ογθϑῦθϑ, ϑοοοιηρδηϊθα Ὀν Ῥυ]δᾶθ5, ῬΌΥΡΟΒΘΒ ὅο τηδ]κ6 δ ΟἸουϊηρ;ς Ν 

εὖ 15. ἔμ υ 5. οι. ΤΠ15 15. ὑπ6 τηθηηθηῦ Οἤοβθη ὈΥ {π6 ρΡοϑὺ ἔου ὅπ6 

ΟΡΘΗΐηρ' Β6Θ6 6 οὗ {π ἄγϑιηδ. Αὖ ὃ). ΘΑΥΪΥ Ποῖ οὗ Π6 τηογηΐηρ' (17---19) 

{π6 ὕνγο ἔνθ 5. ταῦ πον ὡρθα οομηρϑηΐοι δυγῖνο αὖ Μγόθηδα (8---θ). 

ΑΥΘΥ ἃ Ῥυϊθε δοηνουβδύϊου ΕἸθοῖσα, αὐὐθηαθα ὈγῪ ἃ ΟΠουι5 οὗ Δυρῖνθ 

ὙἱΤΡΊΉΒ, ΘΟΠΊΘΒ ἤρου, το θΘνν 81] ΠΟΥ ἔδυ που 5 ἀθαίῃ (94) πα {πΠ6 πη- 

ΠΔΡΡΥ 16. 5186 Ἰθδ 45. ἴῃ ὁοῃβθατθηοθ οἵ ὅπ ΠᾶΥΒΙ ὀθμάποὶ οὐ ΠΟΥ 

τοῦπου (---8909). ΤῈ ΟΠ ουτιΒ νϑῖη]ν αὐϊθιηρύβ ἕο ὁΟη5016 που, δ πᾷ εὐ 

ΤΘηρῃ ΟΕ ΒΟ Πλ5, ΠΟΥ ΟἸΪΥῪ 5. Πρ 5᾽βύθυ, ΟΟΙΉ 65 ἔτοσῃ πΠ6 Ρδ] 8 66 

(828), δὖ ὑπὸ μια αϊηρ' οὗ 6 Ὶὺ τηούμϑυ, νυ} ΟΥ̓ ΘΥΪΏΡΒ ΤῸ} ΠΟΥ δ᾽ 6 Υ᾽5 

ὑοι}" 5). 56 οχπουῖβ Ε]θοῦτα το ΒαΡηῦ ἴο {Π6 τν1}} οἵ {Πο56 ἴῃ ῬΟΥΤΘΥ, 

Ῥαῦ γϑοθῖνοθ ΠῸ ΔΏΒΥΟΥ οχοθρύ ὑΘΡΥΌΔΟΠ65 (---468). Μοδηνμ1]6 ΟἹγ- 

ἰωθιηποδίσα, 0 πα θΘ θη Του Π θα Ὀγ ἃ ἀγθϑτη, Θηῦθυβ Ππ 5666, πα 

αὐδοιηρβ ἴο ᾿πιδύιϊγ ὉπΠ6 5] υἱμρ' οἵ Αρδιηθιηηοη, Ὀγ ΔΙ]Θρίηρ ὑπαὺ 1 

γγῶβ ἀοη6 ἴῃ ΥΟΥΘΠΡΘ ΤῸΣ {Π|6 τηπγοὺ οἵ Ποὺ ἀδιρηΐον Τρμϊσοηΐα (880 

-δ1). Ἐ]Θούτα Ὑ6Ρ]165 ὑπαῦ πὸ βδουίῆοθ οἵ Τρμρθηΐα γ᾽ δὴ ἴπ- 

γον ἀθρα, 1πιδ01Π6 4 θγ πϑορϑϑιίν (ὅ608---ὅ760). Αὐ {π6 ΟΠ ΟΠβῖοα 

οὗ δὴ ΔΗΡΥΥ αἰνογοδίζου ὑπΠ6 Ῥαθαδροριιβ θηῦθυβ ἴῃ αἰδβριδο, πα 

ΤοΙαύθθ ὑπ ἀθαῦδ οὐ Οτορίθβ (680---708). Ε]Θοῖτα πη απ]ρθβ ἴῃ ἃ Ρᾶ- 

ΤΌΧΥΒΙὴ οὗ ρυἱθῖ, πῃ}}} {Π6 γτϑ-θύγαποθ οὗ ΟΠ ΡΥ ΒΟ ΘΙ 157), πὸ πεά 

Του βοὴ Ιοοκα οὐ Οὐθϑίθβ᾽ Πϑῖν αὖ πθὺ ἔαύμ θυ 5 τοι} 5), θα ὑπϑηὸθ. 

ὁομοΙπ θα ὑπᾶὺ π6 ταπιϑύ παν Υϑῦπσηθα αἰῖνο. ΕἸθούτα τϑηηδῖτ5 ΠΡ 6Γ- 

βαυϑαοᾷ; πα 15 Θοπβιηηθᾶ πὶ ΠΟΥ ΘΥΙΘἐ ΡῪ ὑπ οηΐσδποθ οὗ Οὐορϑῦθβ δ 

ΕΠ 

6) Τὴ ΑΘϑόμυβ ΕἸθοῖγα (065 ὉΠ15: ᾿ηΠ 4664 ΒΌΡΠΟΟΙ65 ΔΡΡΘδΥΒ ἤο πᾶνθ 
1} πγϑα τπ ἀθνοϊοροιηθηΐ οὗ Ὠ15 ρ]οῦ ὈῪ ἀβδιρηηρ' ὕΠ 6 Πυδὺ ΓΘ ΟΡ Ι- 
τἴοη οὗ Οτγοβίθϑ ἴο 50 πηϊηΐουθδύϊηρ' ἃ ΟΠ δ ΟὕΘΥ ἃ 5. ΟΠ υ βού θιηῖβ.. 

ὃ Ῥγχορουῖ. ἘΠ, 2: 11. ὅ. 
ΝΘΟ 510 Ε]θοῖτα,, βϑίντιη ἀππιτὴ ἀαἀβροχὶΐ Οτγοβύθιι, 

ὐΟὐ)} 5. ἔα]θα θη θη5 ἤθγουαῦ οδᾶ ΒΟΓΤΟΥ. ἡ 
5) Θὴ {Π|ὸ γϑοορηϊθοι ἴῃ {115 ΡΙαγ, ἃπα ᾿ηάθθα {Π6 ὑγ8018 ἀονοὶορο- 

τηθηῦ ἴῃ ΘΟ ρ Υβοι τιν ὑπῶΐ οὐ {πὸ οορπαῦθ ἀγαμπα (ον ἔατθ6) οἵ 
Ἐπ ρ᾽ 65, ἃηα {μ6 ΟΠοθρμοτοθ οὗ Αθβομυιβ, Ὁ ὙΥ11}} Βα ἤθθ. Τὸ 
γοῖου ἴΠ6 γϑαᾶου ἤο ΜὮΠ16ν 1. ὁ. ἃμα δ} ΘΏ] 6 ρ᾽ 6 1᾽ 5 δ} Ἰϑοίαγο. 



ἨΛΈΚΤΡΑ. Ἵ 

Ῥγαᾶθ5 θθαγίηρ {πὸ ργθίθπμαθα ἀθΠο5 οὗ Ποὺ Ὀτούπον (1118---14) ἴῃ ἃ 

ἔπι Υ ἃ} τπση. Αὐ Ἰθηρη ὦ τϑοορηἰύϊοι ἔα κ65 ρίδοο (1219---1296), ἀπ 

ὑπόὸν ὀοποθυῦ 6Π6 τηϑύμοά οὗ γθνθῆρο. ΤΠ Ῥαθάδρορτιδ, Θοιηΐηρ' ἔχοι 

τ 1 ἢ" (1826), Ἰη ΤΟΥ 5. ὑπθπὶ ὑπαῦ ὁπ ἔων οισ 16 τποτηθηῦ πὸ εὐτῖνϑα, 

Πα τητιϑῦ θ6 ᾿ππηθαϊαίθ]ν ϑοϊσοα. Οτγοβϑίοβ θηύθυβ ὑπΠ6 ποῖ, πα {Ππ6 

ΟΥΘ5. οὗ ὑπὸ ἀγίηρ' ΟἸγυδοιηποϑύγε ἃτθ ποαγα ΒΒ οΥΟΪΥ αἴξον (1404---1416). 

Αϑριβῦμιιθ ΒΠαγο5. Ποὺ αΐθ, πα {πὸ ΡΙΔΥ ομα 5 τὰ ἃ 5Ππουῦ ὀοηρτε- 

«ψα]ο. ἡ ὑπ γούτπη οὗ ἔγθθάοιῃ ἴο {π6 ποῖιβ οἵ Αἰγϑιιβ. 

: Α ἴθν νγουβ ὁοῃ θυ ηΐηρ' ὕΠπ ρύΌΡ 816 βοθηΐο ὐταπρθιηθηῦ οὗ {Π|6 

ΡῬτοβθηῦ ἀἄγαιηδ τὰν ποὺ 6 ἩΑΛΟΡΘΙ ΟΡ δα οοΥύδ! ]Υ ν01}} ποὺ θ6 

οὔ οἵ ρ]6669). 

ΑΒ Αἰγθδαν βἰαίθα, {πὸ ΕἸ]θούγα  ΟΡρΘη5 αὖ Μγυοθηξδθ: ἔχοι δ 

οἰονείθα ραν οὗ ΠΟ ΑΥ̓ΡῸΒ 15 νΊ51016 αὖ ἃ ἀἸϊβέδηὐ οὗ αθοῦῦ 10 πη1165 

(4); πᾶ {πὸ Ῥερᾶερορσιβ ροϊηῦβ οαὖ ὑπ ποὶρ! οι ῖηρ' ἸοΟ Δ] 10165 ὅῸ 

Οτγθδίθδ; ΠθπθΘ Ὁ 15. ΥΘΟΒΟΠΘΌ]6 ἤο που ὑπῶῦ ἔπ 656 ΟΡ] θούβ γγϑυθ 

γτορυθϑοηΐοα ὈγῪ ἃ ρῥιοΐισθ οὐ {πὸ βύαρο. "ΓΠῚ5. 56 θη 0 πᾶν Θχ ἢ θ1- 

{64 ἃ νίονν οὗ ΑΥ̓ΡῸΒ (4), ἴῃ ὑγ10 }} {πὸ Ραοάδρορτβ ΡΥ ΙΟα] αΥ1Ζ65 ὑΠ6 

ἀγορὰ Λύκειος (1). Ηδ {πθη οομπῆμποβ Π15 τι κα ἰο Μγοθπδο (οὗ 

δ᾽ ἵκάνομεν) πὸ Ηογϑϑίτη το {πὸ ΘΕ, ὑπὸ νθα θην οἰτγ 0561} (9---101. 

438), δια ἸΘΒΌΥ ὅπ6 ραϊαθθ οἵ ὑπὸ Ῥοϊορι δ, νυμῖοῖν βαρροδύθ [Π6 

Ἰηθηθίοη οὗ {π6 ονθηῦβ οἵ Οτοδίθϑ᾽ ᾿πέδπου. 

ΤΠ ονθηΐβ οὗ ὑπὸ ΗΙδν τὸ ὑγαηβεοῦθα θοΐονο ὑπὸ σαῦθβ οὔ {πὸ 

Ῥϑίθθθ, ὑπ νϑϑθα]θ οὐ ὑΠ10} τγὰβ ὁπ πὸ βθαρθ, ἔου ΟΠ ΥΥ ΒΟΥ ΘΠ15 

ΘΟ 6 5. ἔγοιῃ ἐποῖ (324. 898, 6061). ΤΠ6 ἋΟΟΥΒ 6Υ6 50 οἷοβθ, ὑπαῦ {Π6 

ΟΥἶο5. ἐῶ μοί μοι νγοῦθ ποαγα ἔγοιη νυνί (78---79); ἀπ {πὸ ΟἸοστι5 

ΟΘΥΘΙ ΘΧΡΥΘΒΒΕΒ ἃ ἔθδυ ὑπῶῦ ὑπ 1} Οὐ ὑγογ θ᾽ Ὑ01}} θ6. ονθυπθαγα (310. 

1238 ---1821, 1391 --- 8). Α 5ἰαύτιθ, οὐ δἰύαγ 10) οὗ Α'Ρ0]10 νῦᾶὰβ ΡΥΟΌΔΌΙΥ ἴῃ 

ἔγοηῦ οὗ πὸ Ποῖ, ἴπ Πῖθ5. ὀδρθοϊγ οἵ Φοῖβος Προστατής(031): ἴο 

ὙΠ 0ἢ, θοίοτο 5Π6 Ὡϑιηθ5. Πΐπα, ΟἸγύμθιηποδύσε ρμοϊηῦβ (695); «πα πο η 

ῬΥδΥΒ, ἃ5. δἰδὸ ἄοοθβ ΕἸθοίσεα (1576), ψΠ116 Οτοβίθβ ἃπα Ῥυ]δᾶθρ ΦΥΘ 

Ρτοβίσεαθα θοίοσο 16 (1370). ὙΠπαῦ {πογ6 νγᾶβ τοῦθ πὰ ὁπ6 5ύαῦτο 

ΤΥ ΒΟΥΘΥΘΥ Ὀ6 ἰδ πΟΥΥ ἰπῇουυθα ἔγοιη νβ. 1574--ὅ; δπα ὑπῶῦ 0Π6 

οὗ Ποῖ τοργοβοηΐθα Αὐὐθπιβ ΒΘΘΙΩΒ ῬΙΌΡΔΡΌΙΟ ν. 1289: ἴῃ νυ Π 10 ἢ ὁδ86 

{π6 Ὁπ|γὰ (ἃ5 ἴῃ ὑπθ Οϑᾶ. 'γυ. οὐ Απύρ. 1184) τον πᾶν θθθη ἐπα 
- 

9) ΕῸΥ {Π6 Το] οννῖηρ; ΥΘΙΠΔΥΪΚΒ 1 δῖὴ ἱπαοθίθα το {πὸ Κἰπάμποββ οὗ 8 
Ἰθδυηθα ἔποπα. ἘΣ). 

10.) ῬΥΟΡΔΡΙΥ ΒΟΙΠ, {ΠπῸ αἰδαν βίαηαϊηρ ἴῃ ἔγοπῦ οὗ {ΠῸ βίαρθ, {Π6 
Θυμελή. ΘΟ, ΒΙΊο αι 614 ἴα Μαβ. ΟΝ. Υο]. 2. Ῥ. 2195. 6). 



οἵ ἀἰβόνς ΤΙΟΥ 616 Ρ]δοθᾶ ἴῃ οὐ δονδα Βούνγοοι 188 ἀοοΥΒ οὗ . 

γ ΒΈΡ.16 11). 

αὐθνοά (οἵ, 462. 1177. 1181. 1188, 1189). ΟἸγιδοπιποδῦτα δι ΟἸΙΡΎ80 - 
ἐποιιΐβ (3860) σοΥΘ ΡΙΟΡΔΌΪΥ τὙἱ Ώ]Ὺ ἀτταγθά, Μά1ΠΠ8τ ἀρ λέλος Ει8 

1π6 ἐκκύκλημα νχὰβ μα ἰπΐο γϑαυϊβέθίοι δ ν. 148, 

ΑΒ γϑϑρθοῦβ ὅπ δούϊηρ, 8 ὀαγίοιβ ἀπθοάοίθ 15 το] θα ἔγΟΠῚ π τ 

Ο111π|5 ὈΥ Υυπᾶον ἴπ μἷβ ποῖ οἱ νυ. 110. : 

οἵ ἀλλ τρσέε [π6 1ο85 οὐ νυ πῖον 1] ΠΟνονΟΥ θ6 1655 τοργοί ρα, 1 " ΧΑ 

ροθύα ἀαΥ ΒΒ: τητιδ ὁ ᾿ ( Ἴ 

δαρίοη. Οδ65. 84. Απᾶ Βούἢ θ᾽ 5 ΕὙδρτη. ὅθθῃ. 1,δ΄. Ῥέ, 1. Ρ. νι 

οἵ ϑλῤ νύν ἃ ἴον ὙΘΔΥΒ Β51Ππ06, ὙΥ11] ΥΘΙΊΘΙΏΒΘΥ {Π6 ἌΝ ΓΝ 
᾿ΘΟΥ̓ΔΙΟΉΒ, γγ ΠῚ ΟΙ, βϑυυηρ' αϑ1 46 ὉΠ οο]ουτηρ, οοηνουθᾶ ἃ ΤΟ]Θγ8}} 
1άθῳ οὗ {π686 ΑΥ̓ΤΕ ΠΡ ΘΙμΘηΐδ. Ἐ2. 



ΡΝ 

ΠΑΙΔΑΤΓΙΦΩ͂ΡΟΣ. 

(() τοῦ στρατηγήσαντος ἐν Τροίᾳ ποτὲ 
᾿Δγαμέμνονος παῖ. νῦν ἐκεῖν᾽ ἔξεστί σοι 
παρόντι λεύσσειν, ὧν πρόϑυμος ἦἡσϑ᾽ ἀεί. 

Ἁ Ἁ ᾿ »ἬᾺ » ς ’ Ιἐ 

τὸ γὰρ παλαιὸν 4ργος. οὐποϑεις. τοδὲε. 

Υ.1. Β0Π01.: στρατηγήσαντος" γρ. τυραννήσαντος. ΜΥΒΙΟΝ 
ΒΘΘΠΙΒ ὕο Β6 {Ππ6 ὁοντϑοῦ τϑδαϊηρ, ΟἿ, Οομμιθηΐ. 46 ΠΟΙ τουτί ἴῃ ΟΡ. 
ὑγαρρ'. διοίογι αὔθ Ρ. 57. 

γ.1. ἐν Τροίᾳ] 1. 6. ἴῃ Ττο- 
δᾶθ: ἃ5 1 πᾶν ορϑουγϑθᾶ οι ΑἹ. 
994. 

Υ. 8. πρόϑυμος] δυάδα ἰηΐου- 
Ργούβ {Π|15 τίρθ!ν: ἐπιϑυμῶν, ὁρε- 
γόμενος. 

γ. 4. παλαιὸν Ἄργος] ΘμΘ 
ΟΥ̓ ΤΠ6 Β᾽ΟΠ ΟΠ 5 ΥΘ ΗΔ ΚΒ: Ὅμηρος 
χωρίζει τὸ Ἄργος καὶ τὴν Μυκή- 
νὴν (Π6 τϑίθυβ ἴο 1]. δ᾽, ὅ2: Ἅργος 
τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μωυ- 
κήνη)" οἵ δὲ νεώτεροι τὴν αὐτὴν 
ΜΜυκήνην καὶ Ἄργος φασίν. Ἠδπο6 
ΒΥΌΠΠ ΘΙ ΠΟΥ. ὑπαῦ ὈΥ ΑΥ̓ΡῸΒ 15 
ποῦ τηϑϑηῦ ὕΠπ6 βϑιὴηθ οἷἵΐυ δ5 Μυ- 
ὁθ6η86, ὀοιῃρδιίηρ ν. 1469. ΤΠπδΐ 
ἘΠ15 ΒΟ ΘΠ Τη65 ὕξ Κ6 5 Ρ] 8 66 15 ΒΠ ΘΎΙ, 
Ὅν ὑπὸ θχϑιήρ]οβ ἀπορα . ΕΣ] 18 - 
ἸῈῪ οὐ Ηριϑοὶ. 188.0. ἩΘΥΙΘΠ ΠΗ, 
0 Μαβοτανθ δπα οΟὔπουβ., ἀπ- 
ἀονβίδηαβ ὑπΠ6 Ια οὗ ΑΥ̓ΡῸΒ, 50 
{παὸὺ ὑπὸ ροοῦ τηδν ΡΥοΟΘΘα ἔγοπὶ ἃ 
ΘΘΠΘΥΆΙ ἴο ἃ ΡΥ ΘΠ] δΥ τηϑηὐΐοι οὗ 
ῬΙδοθϑ. 1 δαὶ 164 το τιπἀουβίδηᾷ {Π6 
ΟΙΌΥ ΑΥ̓ΡῸΒ ἃ5 τηθδηῦ, ὈΥ ν΄. 0. ἔγῸΠ) 

ΥΏ1Ο, ἃ5. ἰὉ 15 ουἱάθηῦ ὑπαῦ ὑπὸ 
ὕθρ]θ Π10}} νγὰϑ δι πιαῦϑα ἴῃ ὑπδΐ 
ΟἸΥ νγὰβ ταρυθβθηῦθα 1 {ΠπῸ βόθηθ, 
10 56θιὴβ τηοϑὺ ῬΥΟΌΔΌ]6 ὑπαῦ ὑπὸ 
ΟἸΌΥ 1561 νγὰβ δἴ8ο γυϑργϑϑοηΐοα. 
Βῦ νγθ πητιδῦ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐπαΐ {Π6 Ρου- 
τοι οὗ {πὸ οἷὖγ οα]οᾶ ἀγορά Δ4ύ- 
μξιὸς νγὰἃ8 ῬΔΥΙΟ]ΔΥΥ νΊ81016. ἴο 
ῬΘΥΒΟΙΒ. ΦΡΡΙΟΦΟΒΙηρ ὑΠ6 οὖν, ἴῃ 
1πΠ6 58 Π|6 ΠΠΔΠΠΘΙ δἃ5 Ὁ 15. γ06]} 
Κηονι ὑπαῦ ὑπ6 τουῶ] ρϑίδθοθ νγἃϑ 
0π6 τηοϑῦ οοηϑρίοιιοιιβ οΡ]θοῦ ἴῃ 
Μγόθηδθ. ὴΥὴα ΠΥ 566 ἸΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ 
ἔγοπι ὅπ 6 που οἵ δ᾽ ἵκάνομεν κτλ. 
ἴῃ γ. 8. ὉπῶὉ {π6 αἰδίδην Ρ]δ 65. ΔΓ 
Ροϊηθθα οὐὖ ὈΥ ὑπὸ ραϑαάδρορτιθ ΟΥ 
Ἰ5Π6υ, ταῦπ ον ΓΠπϑ Π6 ΠΘΘΥ͂ΘΥ ΟΠΘ8. 
Βιΐύ Αὐροὸθ νγὰβ ὅ0 Ββύδαϊα αἰδβίδηϊ 
ἔγουι Μγυγόθηδθ, ἃ5. ρρθδυβθβ ἔγοια 
δύταθο ΥἼΠ2]Ι, Ρ. 808, ΒΟΥ ὑπ658 
ΥΤΘΙΏΘΔΓΚ5 Ι δὶ ἱπαορίρα το ΕὟ. 8 - 
ΘΟὉ 5. Βοϊδδοπδᾶθ 4150 υυῖῦθϑ παῖ 
{πὸ 566}6 151614 αὐ Μγοθηδο, δ α]1ηρ' 
ὑπ15 ΟὈΒθυν δ ὕοΣ : 2, ΔΙΡῸΒ 15 ποῦ ΑΥὐ- 
ΡῸ]15., θα {π6 οἱἷζγ 1561, πο ῃ 



10 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ 

ὕ τῆς οἰστροπλῆγος ἄλσος Ἰνάχου κόρης" 
[χ2 Φ Ψ ’ κν ’ὔ - 

αὕτη δ΄. Ὅρέεστα, του λυκοχτονου ϑεοῦ 
9 ᾿ ΄ : ς 3 -» 5. ὦ 
ἀγορὰ “ύκεδιος᾽ οὐξ ἀριστερᾶς δ᾽ οδὲ 
Ἥρας ὁ κλεινὸς ναύς᾽ οἱ δ᾽ ἱκάνομεν, Ν: 
φάσκειν Μυκήνας τὰς πολυχρύσους ὁρᾶν, 

{Π 056 γγπο θηΐου Μγοθηξδθ 566 ἔγοϊῃ 
« 5Πρηῦ οιθΐηθηθθ. Π6 βιδποῦο 
οἵ" {π6 ρίδβοθβ ὑπθιηβθῖνοβ 15 ΡΥῸ- 
ποιποθα ἴο ἈΡΤΘ6 ΘΧΟ ΘΠ ]Θ ΠΥ ταῦ 
π6 οχρ᾽δηδύϊοη οὗ ϑορῃοοῖοθ ὈῪ 
Φ ΘΥ6 νἱύπμοϑβ, ΟἹ Κο, Τ γᾶν 615. 
ῬῪΑΥΧΗΙ; βθοῖ. ΤΙ. Ὅ99:: 

Υ. ὃ. τῆς -- κόρης] πεῖ 
5Π 0 14 παν θΘ θη 5814 οἵ {Π6 ὀοπη- 
ΟΥὙῪ ὕονγεγβ ΑΥ̓ΡῸΒ, ὑπ6 ροϑῦ στ 
σγοεύου. {το ομ εὐηιθτῦθβ ἴο {Π6 
ὙὙΠ0]6 οἷν. ΤῊΣ τ νψὰβ ποῦ {Π6 
οἷδγ 105614. 50 ΤΠ. 8.5 ὅΠ6 ΘΟτΥΎ 
ῃθϑ ἴὖ, ὑπῶῦ νγὰϑ ΘΟ 5: ἀοΥϑα βϑουθα 
ἰο Το, αἰ Ππουρῖι ἐπ6 νγ ο]6 οὖν πᾷ 
Θοσιιγοα ογοαῦ οοΙ θυ ἔχοι ΠΟΥ 
πϑηθ. Οὐπιρανο ἔπιν. ἘΠ. 1: ὦ γῆς 
παλαιὸν Ἴργος, ᾿Ινάχου ῥοαί. 'ῬΠαὺ 
ὑπὸ ἀνογᾷ ἄλσος 55.165 ΔΩ Ρ͵]δ 66 
οοηϑθογεύοα ἴο ἃ ἀροῦν, Πῶ5. θΘΘἢ 
ΒΘ ΡγῪ Μυβργαᾶνο. Οἵ. ΒῸ Θ ἢ, 
Νοί. Οὐ. ΤΟΙ, ν. 864. δπᾶ ΒΟ ΡΠ. 
Δηΐ. 840. 10 γγῖβ οδΠ6 οἰστροπλὴ ἕ 
Ροίουθ ΟΡΠΟΟΙΘΒ ὈΥ ΑΘΒΟΠ ΕΒ 
Ῥτόιη. 681: οἰστροπλὴ ξ δ᾽ ἐγὼ μά- 
στιγι ϑείᾳ γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνο- 
μαι. ΑΡΟΊΠοα. ΒΙ1Ρ1.11,1, 8: Ἥρα 
δὲ τῇ βοὶ οἵστρον ἐμβάλλει. -- Ἐπι- 
βθα Πἴπι8. ἀπιοῦθ5 {815 νΘΥΒ6 ὁἢ 1]. ξ. 
Ρ- 029. ὁοΙ ΡΥ ηρ' {Π|6 ΒΙ τ 7 νον 5 
βουπλήξ, ἀκανϑοπλήξ οἷο.“ ἘῊ. 
ΤΑΘΟΒΚ. 

ν. ὁ. Κβ6βο!.: αὕτ -π-λυκο- 
κτόνον᾽ οὐκ ἀπ᾽ αλλου τινὸς 
ποιεῖται τὴν δεῖξιν ῆ ἀπὸ τοῦ 
ἱεροῦ͵ τοῦ ᾿“πόλλωνος, ὅπερ. ἄρχαι- 
ὁτατόν ἐστι κατὰ “τὴν ν᾿ τῷ Ἄργει 
ἀγοράν, ἐν ᾧ καὶ πῦρ ἀπόκειται, 
περὶ οὗ πρόσϑεν εἰρήκαμεν (ῃς 
πδά Ῥοέονθ βεϊᾶ: λέγεσϑαι, ὡς ἀπ᾽ 
οὐρανοῦ πρῶτον ἐκεῖσε κατηνέ- 
χϑη). ἔστι δὲ καταντικρὺ τοῦ Νε- 
μεαΐου Ζιός. παραγενόμενοι ουν 
εἰς Ἄργος, ὁ τροφεὺς δείκνυσιν 
αὐτῷ τήν πόλιν, λέγων᾽ ἔστιν οὐκ 
ἄπωϑεν τῶν Ἡυκηνῶν, ἀλλ᾽ ἐξ 
ἀπόπτου φαένεται, καὶ τὸν ναὺν 
τῆς Ἥρας ἐξ ἀριστερᾶς ὄντα υ- 

κηνῶν τοῖς ἀπὸ Κορίνϑϑου εἰξριοῦσι. 
Δυκοχτόνον δὲ τὸν ᾿᾿πόλλωνα οἵ 
μὲν διὰ τὸ νόμιον εἶναι τὸν δεὸν 
καὶ τοὺς ἐπιβούλους αὐτῶν φο- 
νεξύξιν᾽ διὸ καὶ λύκους, αὐτῷ φασι 
ϑύεσϑαι ἐν Ἄργει" οἵ «δὲ διὰ τὸ 
ἱερὸν εἶναι τὸ ὦον, ὡς. καὶ τῆς 
᾿Δρτέμιδος τὰς ἐλάφους" ὅϑεν καὶ 
τῷ νομίσματι τῶν ᾿Δἀργείων ἐγχα- 
ράττεσϑαί φασι λύκον, ὡς καὶ τὰς 
γλαῦκας ᾿ἡϑήναξε. ἘΠΠδΣ {πὸ νον 
“υκοκτόνον 15 ρὲ ἔου “ύκειον ἴπ 
{π656 δόμοι, ὈῪ ἃ δα! οὗ π6 
ΟΟΡΥ ἰδ, ΟΥ 1π6 Βομο ταδὶ μα5 Ηἶπη- 
5618 ρσὍοὝΠΘ εϑίγαν, Ὀ. ὈΥΙΠΡΊηρ' 5060} 
ΠΠαβυΓα ΐοηδ οὗ {πὸ πειὸ “υκοκτύ- 
νος, ἃ 5. ὁ01 14 ΟἸΘΑΥΥ ῬΘΙΟπρ᾽ ΟὨΪΥ 
ἴο Δύκειος. Νουΐ 15. ὁ Π6Υ 6 ΔΏΥ ἀοιμθι 
Ῥαῦ ὉπὰὉ ΑΡΟ]]ο 5 βυγ]Ἱοᾶ λυκοκτό- 
νος Ῥθόϑδιιδα ἢ ἐδϑιιρηῦ 6 ΒΌΠΠΘ 
τηθῦποῦ οὐ ἀορίσγογϊηρ' {Π6 γον θϑ,. 
ὙγΠ10}} 56 θη ἴο πᾶν εὐδοῖκοα 6Π6 
ἤοοῖκβ ἴῃ ργθεαῦ πιπηθ 6 15 Δπτῖπρ ο]- 
ἄθῃ ὑϊπη65 (οἵ. Ῥδπβδη. ΠῚ, 9, 1. 
δΔη 4 οἡ ὅορ . Οοϑά. "Εἰ. 198.). Ὑὴν 
« 6 1016 νχὰβ ΡΠ ἴο ὉΠῸ βϑιηθ οὐ 
ΠΥ Ἰλαπϑτβ αὖ ΑΥΡῸΒ, ἰβ ΒΠ ΘΗ. ὈΥ 
Ρδῦβδαπ. Π, 19, ὃ: ᾿Δργείοις δὲ 
τῶν ἐν τῇ πόλει τὸ ἐπιφανέστατον 
ἦστιν ᾿ἡπόλλωνος ἱερὸν “Τυχίου 
κτλ. --- ΟΝ {116 πηιθδηῖηρ' οὗ ὅπ Ῥγο- 
ποῖ αὕτη 566 Μεθ ῖδο 8. 471, 12. 
Η οϑύ 8. 99, Ὁ. ὁ. 6α. ὙἹ. 
ΝΖ Β5ὴ; ᾿Β6Ι0].: οὐξ ἀριστε- 

ρᾶς. ἔστι γὰρ ἐξ ἀριστερᾶς τῶν 
“Μυκηνῶν τοὶς ἀπὸ Κορίνϑου εἰς- 
ιοῦσιν Ἥρας ναός" ἐκ Φωκίδος 
δὲ παραγενόμενοι διὰ Κορίνϑου 
πεποίηνται τὴν ὁδόν. Ῥδύδ81. 
Π, 117,1: Μυκηνῶν ἐν ἀριστερᾷ 
πέντε ἀπέχει καὶ δέκα στάδια τὸ 
ἫἪἩραϊζον. Λοορογαϊηρ' το δύχαρο ΥὙἹΠ, 
Ρ. 368. 10 γγὰβ οὐΪν ἰδίην 10 ἰδ. 
αἴω. Οἱ {πὸ 5ὐπαύϊο οὐ {πὸ Των- 
ὀθῖὴ Τὴ ἀ οὐ ὙΘΕΟΥΒ [ο 1,6 ἃ 65 
Τῶν 615 ἴθ πὸ Μοτθᾶ. Κγ0]. Π, ". 
403., οὐ Ὃπ Ἡογϑοῖμι 1014. Ρ. 880. 
Υ. 9. φάσκειν] Ἰηβηϊῖνο ἴον 
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10 πολύφϑορόν τε δῶμα Πελοπιδῶν τόδε" 
ὅϑεν ὅε πατρὸς ἐκ φόνων ἐγώ ποτε 
πρὸς σῆς ὁμαίμου καὶ κασιγνήτης λαβὼν 
ἤνεγκα κἀξέσωσα κἀξεϑρεψάμην 
τοσόνδ᾽ ἐς ἥβης. πατρὶ τιμωρὸν φόνου. 

Τὸ νῦν οὖν, Ὀρέστα, καὶ σύ, φίλτατε ξένων, 
Πυλάδη. τί χρὴ δρᾶν, ἐν τάχει βουλευτέον᾽ 
ὡς ἡμὶν ἤδη λαμπρὸν ἡλίου σέλας 
ἑῷα κινεῖ φϑέγματ᾽ ὀρνέϑων σαφὴ, 
ἐξλαινά τ᾽ ἀστρων ἐκλέλοιπεν εὐφρόνη. 

30 πρὶν οὖν τιν᾽ ἀνδρῶν ἐξοδοιπορεῖν στέγης, 
ξυνάπτετον λόγοισιν᾽ ὡς ἐνταῦϑ', ἵνα 
οὐκ ἔστ᾽ ἔτ᾽ ὀκνεῖν καιρός, ἀλλ᾽ ἔργων ἀκμή. 

᾿ππρογαύῖνθ, ἃ5. πὶ Ὁ. Ν.. 4602. ΡΗΙ]. 
1411. 56}0].: τὰς πολυχρύσους" 
Ὅμηρος (1. ,ἢ- 180)" πολυχρὺυ- 
σοιο Μυκήνης. σὲ Ηοΐβδοο 
ΟΔΙ, 7. 9. αἸτο απ ΜΥ 66} 88. 

Ὗς: 0. 86801.: πολύφϑορον᾽ 
ἐν ᾧ πολλαὶ φϑοραὶ καὶ φόνοι 
ἐγένοντο. Εν Ταμπύα]5 516. ΠῚ5 
500 ῬΘΙΟΡΒ ἃπα οἴογθα Πΐμη ἃ5 ἃ 
ἔραβῦ ἤο {πὸ Οαοα5. Αὐγϑαβ δ 6 ΤΥ - 
οδϑίθβ, ἐπ 5008 οἵ ῬθΙορβϑ, Κι!]1οα 
{π6ῖν θγούπ θυ ΟΠ υρριιθ. Αὐτγθιιβ 
516 ὅπ6 ΟΠ] ἄγθη οὗ ΤΉ γοδίθρ, ὑπ 6 
50.) οὐ ΤΠ γ οϑίθϑ (Α θριβμτι5) ΑΥΥΘτιβ, 
δα ἴθυσαν 5 Αρδυηθιηηοι. ΕΝ ΕΝ, 

- ΟἿ, ν. δ04 5αα. 
γ.11. πατρὸς ἐκ φόνων] Οἵ. 

3960. 1182 56. 1548 5646. 
ν. 12. ὁμαίμου καὶ κασι- 

γνήτη ς)] Οὴἱ {πθ886 ψογᾶβ {Ππ5 
Τοϊηθ4 566 ποθ οῃ Απΐ. ν. 1. 

Υ. 18. 5.6Π0].: ἤνεγκα᾽ τὸ ἤνε- 
γκα τὸ βραχὺ τῆς ἡλικίας δηλοὶ, 
ὡς περὶ. παιδαρίου οὔτι βαδίσαι 
δυναμένου. ἩοΙμοΥ Οα. γ, 806 
5644. τοαύθβ ὑπωΐ Οτοϑύθρ γουπισπϑα 
ΒΘΥΘ Ὑθαγβ ἴον ὑπ τηπγθυ οἵ 
ΑΡρΔΙΠΘΙΠΠΟΏ. 

Ν. 18. κινεῖ ---σαφῆ)] Ηοτ- 
Τὴ ἢ ΤΊΡΉ ΠΥ ΟΌΒΘΥν 5 ὑπδὰΐ σαφῆ 
τητιβὺ θ6 7ο1η6 4 10} {ΠῸ γ ΘΙ κινεῖ, 
ἐπ 56 η56 Βϑίηρ: κινδὲ ὥςτε σαφῆ 
γίγνεσθαι. ἘΟΥ οὐπουνίθο σαφῆ 
σοι] θ6. αὐ6 βαρ υἤτπιοιιβ οὐ τπιη- 
τηθϑηϊηρ. ὅο ν. 1360. σαφῆ ταῦτα 
ἀρβινλοςς γέ 

γ.19. μέλαινατ᾽ ---Ἠεὐφρό- 
ν ἢ] Νὸ ομ8 γοῦ Πδ5 γἱρ εν οχρ]αη- 
οα {Ππο056 νοτάβ. ΤΟΥ Ἠθυδ πη; 
ΔΙΌ ΟτΙρΡ Π6 ΥἹΡΉν ΟΌΒΘΥΥ ΘΒ ἴῃ ΗΒ 
ποίθ ὑπᾶῷ γγ τητιϑύ Ἰοῖπ ἄστρων 
εὐφρόνη, ὑποσρ}Ὁ ὉΠ15 ΒΟΘΤΘΘΙΥ ἃ 
Πθοπρ᾽ ΘΧρυθββίοιι [0 τηθδ εὐφρόνη 
ἀστερύεσσα. Τπ ἔποΐ 10 15. οουξαϊη 
[0 16, δ:η4 Δοκπον]θαρσοα Ὀν {Π|5 
ογθδῦ οὐἶοῖο, Ὁπᾶὖ ὉΠ|686 νγοράβ, ἐέ- 
λαινα ἄστρων εὐφρόνη, ἃγ6 ΟΡΡο- 
5864 ἴο {π6 Ρυθοθαϊῃηρ' λαμπρὸν 
ἡλίου σέλας, ταρεπίηρ 0Ὁη6 ἀἀτκ 
ΒΌΘΥΥΥ πἰρσῆ, θθοόδιιθα {Π6 ΒΓ ΔΥΒ 
5ῃῖπηθ. ὑπγοιρ πμ6 ἀδυηθθθ. οὗ 
ῃϊσῦ, ποῦ {πὸ 5τ1π. ἩΘΥ ἃ ΠῚ ἴῃ 
ἃ Ἰούου ἴο τηνϑο] ἢ ΦΟΠΙΡΑΥΘΒ5. Α 6- 
ΒΘΒ.]. Ργομι. 24: ἡ ποικιλείμων 
νὺξ ἀποκρύψει φάος. (Οομηρατο 
4180 ΤῊΥ ΓΙ ΚΒ. Ο. {Π15 ρα σ βαρ 1 
Οθηβ. Α]80. Τ, 0 Ὁ 6 οΚ. ρΡ. 98. 

Υ. 3ι. ξυνάπτετον λόγοι - 
συν] ΤΠΘ ογάθυ οὗ {Πὸ βθῃύθῃοθβ 15 
{Ππ|5: π6 ρΡαθάερορτοθ Πυβὺ Βα 5 ὑπ 
10 15. ἀπὴ6 ΤΟΥ ΘΟμΒαΠ δ πρ οα ὉΠ6 τ 
ΡῬΙδη5, βουλευτέον; ἀπα {Π6η «αγ!- 
565 {πῶῦ {π|5. Β6 ἄοπο ξυν. λόγοι- 
συν: ὙὙΠ1ῸΙ τϑν ΤΊ ΠΥ θ6 516; ΤΟΥ 
ΑἸ ουρ Ῥυ]αάθ5. ἀο65. ποῦ 5ρΘακΚ, 
γοῖ Π 15 ργθβοῃῦ, 50 ἃ5 ἴο Β6 ψ1}}- 
ἴηρ ἤο 5068 κ 1 πϑοθϑβεᾶσυ. πη 
Οτθϑῦθϑ ρθῶ 5 ἔου θοῦ, 50 δἃ5 ὕὅο 
Ιθαν πὸ πϑοθβδίυ ἔου Ρυ θάθ5. το 
φἀ4 δἢν Ὁπῖπρ; Ταγίποσ. ΗἩΒΕΜ. 

Υγ.32. ἔργων ἀκμή] 866. οἡ 
Ῥμοοῦ. ν. 12. 
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ΟΡΕΣ ΤΗΣ. 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν πφορπόλων, ὥς μοι σαφῆ 
-" 

σημεῖα φοένψειβ ἐσθλὸς εἰς ἡμᾶς γεγώς. 

“Ὁ ὥρπερ γὰρ ἵππος εὐγενής, κἂν ἢ γέρων. 
ἐν τοῖσι δεινοῖς ϑυμὸν οὐκ ἀπώλεσεν, 
ἀλλ᾽ ὀρϑὸν οὖς ἵστησιν, ὡςαύτως δὲ σὺ 
ἡμᾶς τ᾽ ὀτρύνεις καὐτὸς ἐν πρώτοις ἕπει. 
τοιγὰρ τὰ μὲν δόξαντα δηλώσω, σὺ δὲ 

80 ὀξεῖαν ἀκοὴν τοῖς ἐμοῖς λόγοις διδούς. 
εἰ μή τι καιροῦ τυγχάνω; μεϑάρμοσον. 
ἐγὼ γὰρ ἡνίχ᾽ ἱκόμην τὸ Πυϑικὸν 

μαντεῖον, ὡς μάϑοιμ᾽ . ὅτῷ τρόπῳ πατρὶ 
δίκας ἀροίμην τῶν φονευσάντων πάρα, 

90 χρῇ μοι τοιαῦϑ᾽ ὁ Φοῖβος, ὧν πεύσει τάχα᾽ 
ἄσκευον αὐτὸν ἀσπίδων τε καὶ στρατοῦ 
δόλοισι κλέψαι χειρὸς ἐνδίκους σφαγάς" 

Υ. 34. 568ο0].: ἐσθλὸς εἰς ἡ - 
μᾶς γεγώς" τοῦ εἶναι πιστὸς εἰς 

ἡμᾶς. 
Υ. 3ὅ. ἵππος εὐγενής] Ἠδποδ 

ΡΒΙΠοΒύτ. νιν. ΒόρΡιι. ΤΙ|, 28, 4. Ρ. 
006: καὶ εἶδον ἄνδρα παραπλή- 
σιον τῷ Σοφοκλείῳ ἵππῳ. ἘΠῚ. 
σΑΟΘΟΆΞΒ. 

γ. 3654. ἀπώλεσεν --- ἵστη- 
συν] ὅ86 Τῷ ποθ οἱ Αἱ. 81. ἃ]- 
που {Π6 δουῖδὲ 15. ΠΥ Ριῦ ἴῃ ἃ 
α υθηῦ 5686. 

Υ. 27. ὡςαύτως δὲ] Ου δέ ἴῃ 
{ΠπΠ6 ΔΡοάοβιΒ5 5606 Βα πῆ δ ηη. Εχο. 
ΧΙ. οὐ Τ)οιηοβίῃ. τη ΜΙ. ἐπα πὲ οδὲ 
8. 184. ἀπποῦ. 4. Ὁ. 

ν. 81. ὅ680).: εἰ μή τι και- 
ρου τυγχάνω" εἴτίέ σοιδοκῶ μὴ 
καλῶς βεβουλεῦσϑαι, μεϑάρινοσον, 
ὃ ἔστιν ἐπανόρϑωσον" ἔστι δὲ ἀγά- 
σασϑαι τὸν νεανίσχον, ὅτι μὴ πάνυ 
αὐϑέκαστος φαίνεται. 

Υ. 88 54. πατρὶ -- πάρα] ΤΠΘ 
Ρηταδο δίκας ἀρέσϑαι παρά τινος 
15 Ῥοθύϊοδὶ, δηα τιϑ66 1ηδύθδα οἵ ὑπ 6 
ΘΟΠΉΠΠΟΝ ὉΠ6 δέκας οὐ δέκην λαμ- 
βάνειν παρά τινος, ἴο 1πῈ]1ο Ὁ ρα- 
ὩΒΠΙη θη ΠἸΡΟῚ 5016 056, ὖο 
νν ΠῚ ΟΠ ΡΠ Τα 56, ἃ 5 10 ΠΟ ΔΉ Β ὑΠ6 ΒμΠ16 
5 τιμωρεῖν, ὕπο ροϑῦ πὰβ5 δἀαορα 
ὑπ ἀαύῖνο πατρί, 50 ὑπαὶ δέώκας 

ἀρέσϑαι τινὶ παρά τινος ἄοο5 ποΐ 
ἸΘῪ ἴῃ 5686 ΤΥ ῸΠῚ Π6 ΡΠ 886 τι- 
μωρεῖν τινι, ἴο Δ Κὰ ΥΘΥΘΏρ 6 
ον 1} ΠΥῪ οὔξονοα ΓΟ ΔΗ Ο6 
δο Τογθηῦ. ΗἩθδιίοηῦ. 1, 1, 86: 1111 
46 τ ΒιιΡὈ] οἰ π τὴ ἅ 8}. ᾿Δροί- 
μὴν 15 {Ππ6 ορίεὔινα οὗ ὑπὸ 34. δου. 
πού οὗ {πῸ ἔπύιγθ, ΤῸ ὙγΒ1 ἢ γγ8 
5ῃου 1 πῶν ἐοππᾷ ἴῃ αἴτο οὐ ὁοπ- 
βύυπιούο. π6 οομ]πποίίνο: πῶς 
ἄρωμαι δίκας; 

Υ. 8ὅ. ὅ9Π01.: χρῇ" φύετην Ὑν 
ὙΞ136. ἄσκευον, -- ἀσπίδων) 

50 1002. ἄλυπος ἄτης. 866. ὅπὸ 
Ῥαβϑδρθθ αποίθα Ὀγ ΜεΌΠ. 8.889. 
πα Η οδύ 8. 108. ποίΐ. 19. 

1014. αὐτόν ταρϑπβ Πἰμη 561, 
ϊ. 6. ποῦ ὈΥ πηθϑηβ οὗ οὔμθυβ. 1 
4ο65 ποῦ πηϑθϑ ΦΊΙΟΠ 6, ἴον {πὸὖ 15 
ποῦ βίρῃποα ουθῃ ΡΥ: ἀσπεῦυον 
ἀσπίδων τϑ καὶ στρατοῦ. Το Οοῦ 
πὸ5 ἀοβιγθα Οὐοβίοβ ἴο ὑα κθ Θν ΘΠΡῸ 
ποῦ ὈΥ ὑπὸ οἰα οὗ οὔΠΘΥΒ, ΠΟΥ ὈΥῪ 
ΟΡΘη ἴογοθ, Ῥαῦ Ὁ βύγαίαρο 1. 
ΗΒΗΕΜ. 

ΜΕΈΘΥΙ κλέψαι -- σφαγάς] 
Οπ {πὸ ρίγαβ χλέπτειν σφαγήν, 
ἴο Θοιηπηῖ 5] ρ ΟΣ ΡΥΙΝΗΥ, 566 
οῃ Α]. 188. 4Ζοῖπ {Π|6 ϑΘηἾγ6 χει- 
οὖς 10} {Π6 ΠΟΤῚ σφαγὰς, 50 ὑμπεῖ 
χειρὸς σφαγὴ τιν τπθᾶπ ὃ ἢ 6 
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ὅτ᾽ οὖν τοιόνδε χφησμὸν εἰρηκούσαμεν, 
σὺ μὲν μολών. ὅταν δὲ καιρὸς εἰράγῃ. 

40 δόμων ἐσὼ τῶνδ᾽ ἴσϑι πᾶν τὸ δρώμενον, 
ὅπως ἂν εἰδὼς ἡμὶν ἀγγείλῃς σαφῆ. 
οὐ γάρ δε μὴ γήρα τε καὶ χρόνῳ μακρῷ 
γνῶσ᾽. οὐδ᾽ ὑποπτεύσουσιν ὧδ᾽ ἠνϑισμένον. 
λόγῳ δὲ χρῶ τοιῶδ᾽, ὅτι ξένος μὲν εἶ 

ΒΙαπρηοΙ ΠΟ Ν μ9 πδπᾶ 
ΟΠ 15, ηα {πα Οτθβδίθβ Πῖτη- 
561 τῆδν θ6 γϑρυοβοηΐϊθα ε5 οὐαάθυθά 
ἴο ρουροίγανθθ τ ΡῪ βγαϊαρθιη. ὅ0 
Ἰονοῦ ἀονῃ ἴῃ νυ. 200. θανάτους 
αἰκεῖς διδύμαιν χειροῖν. 8.0 8150 
Α1; 618. ἔργα Ζρορέμι Τύδοῃ. 008. 
δώρημα τῆς ἑμῆς χερός. ΟἾΠΙΟΥΒ 
ὙΥΓΟΠΡῚΥ οοπποοῦ δόλοισι χειρύς. 

Υ. 40. 856101.: ἔσϑι πᾶν τὸ 
δρ ὦμενον᾽" περιέργασαι τὰ πρατ- 

ἕτόμενα πᾶντα. 

Υ. 42. 5680].: οὐ γάρ δὲ μὴ 
. χρόνῳ" τινὲς, τὸ ἠἡνϑισμένον ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς ἤκουσαν, οἷον ταῖς 
πολιαῖς ἠνϑισμένον" τοῦτο δὲ ἀπί- 
ϑανον᾽ ἐγνώσθη γὰρ ἄν, εἰ καὶ 
τοσοῦτον ἤλλαξε τὴν κεφαλήν. δο- 
κδὶ οὖν μοι τὸ ἠνϑισμένον ἀντὶ 
τοῦ ἠσκημένον. οὐ μὴ οὐν σὲ ἐπι- 
γνῶσι τοιαῦτα πλαττόμενον᾽ εἰ δὲ 
τὸ ἠνθισμένον ἐπὶ νλγρακι δεξαί- 
μεϑα, ἔστιν οὐκ ἐπὶ τῶν τριχῶν, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὸς τοῦ σώματος. 
ΤῊ6 Βομο αδὺ 15. ΘΥἹἀΘΉ ΠΥ ὙΥΤΌΠΡ᾽ 
1ῃ ἰῃμθθυρυθ ϊηρ᾽ ἠνϑισμένον ὉΥ 
πλαττόμενος. ΝΟΥ Μ1Π {π6 5686 
οὗ 1π6 ραϑϑδρ δ|1ονγ τι 0 ΔΒΒΙΡῊ 
« πούΐϊοῃ οὗ οἱᾶ ρα το {πε΄ νϑυρ, 
ἴοΥ {π6 ροϑῦ νου] Ὁππ|8 π 66 α ] 6551 
γϑροδαῦ {86 βδᾶπηθ ὑπῖηρ' ὕνιθθ. 1 
τπουθίουθ Ὁμ1η1ς {Π6 Του ρυθύ 10 
οἵ Βούμο ὑπ6 ὕσιιθ 9η6, Θχρ δ᾽] ηρ᾽ 
ἠνϑισμένον ἀϑοοταϊοα νιν ἢ 
ΠΟ ΘΥ5. 1.6. ΟΥ̓ Ο ἢ 6 4 εαἴξον {Π6΄ 
Ἰηδηηθν οὗ ἔπο89 ΨΠῸ δυτῖγϑα θ68 7. 
ἴηρ᾽ σοοα {1ἀϊηρθ5. ΟΥ, Καἀβύθυ οἱ 
Αὐιβίοραη. ῬΙαῦ. 70... τὶν ποΐθ5 ἢ 
Οδα. ΗΠ. 82. ἀπὰ ΤΎδον. 17854. Βεαΐ 
1 6Π6 οστιοδῦ αὐνινθα ππᾶθὺ 560} ἃ 
Θαγθ, Π6. ὁου]α4 ποὺ ουιαθηῦγ θ6 
Βιιθρθοῦοα θγν ΟἸγίδθιηηθϑίσα. Α- 
σαληδὺ ὑπὶ5 ορίηΐου ΕἾ. ΘΔ ΘΟ 5 
5οηῦ π16 ὑπ6 ΤΟ] ον ίηρ' ΟΡΒου να οι: 

- 

2 ΓΘ οχρδηϑύϊοῃ οὗ Β οὔ 6 ΒΘ Θ 18 
ἴο 6 συν ἀοιθύπ]|. ΓΤ ἐπ πονὰ 
θ6 ππάαουβύοοα οἵ {π6 οἱ τηδῃ 5 
ΘΟ ρ]θχίοη δ ηα ρρθαγδηθθ, {Π 6 Υ6 
158. πὸ ἰδαΐοϊοσυ. Ῥθυπαρδ ὕΠ6γῸ 
τηϑ νυ 6 ἃ 510} τον. Ταῦ {Π6 δη- 
οἰθηῦβ πϑα ἃ 5118} σίου οὗ ὉΠ 686 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ 15 ουταθηῦ ἔλοι ἃ Ρ88- 
5δρ8 οὗ ΟΥΤῚ1] ἀραϊηδὺ “πῃ, ΥἹ, 
Ῥ. Ἴ87. Α: ὅτε λευκῇ πολιᾷ κατην- 
ἁγισμένος διεφαίνετο. Απᾶ 
Οπνίρβίοάον. οραν. 90 ΒΡ δ Κη; 
οὔ δ οἱά τηϑη, βαϑὺς δὲ οἵ ήνϑ'εε 
πώγων.“ Βα {π6 ροϑθὺ οἸθδυν 
μιθηὐ 0ὴ85 ὕνο Ῥαυ 1 οα]Υβ5, ὑμπεῦ ΟἹΥυ- 
ταθιηηθϑύσε δηα Αδριβϑύμιβ σοῦ] 
ὨΘΙΓΠΟΥ ΥΘΟΟρΡ 1856 ὅΠ6 ΡαΘαδρΌρΊιο, 
ΠΟΥ͂ διιθρθοῦ ἢ. Ηδ ὅδ πᾶ 
ΠΟΥ νΧ01}} ποῦ γθοορ 856 Ὠϊτη, ΟΥὙῚΠΡ' 
ἴο ὕπ6 Ἰοῃρ' π|6 ΘἰαρΒθα β1η06 15 
ἀδραγίασθ, πα ὑπ6 οομδοαποηῦ 
Ομδηρο οἤἴθοῦθα 1 Πῖ5 ΔΡΡΘαυδηο8 
Ὅν οἰά αρῷ. Νον ὖ τηὶρηῦ αν 
Ῥθθὴ δαᾶρα ὑπωῦ {πθ ραθάερορτθ 
γγοι ἃ οχοϊξθ ἢ0 βιιϑριοίοῃ, υιῦποιῦΐ 
ΘΒΒΟΥΔηρΡ' ΘΏΥ ΤΟΘΒ0. ΠΥ. Βα. 1 
ὉΒῖηῖς 1 σου! Ππαυαϊγ 6 αϑϑουίθα 
αρϑῖῃ πω ὕπ ραθαάδροριθ νγοι]Ἱᾶ 
ῃοῦὺ θ6 βιιβρθοῖβα οῃ δοοοπηῦ οἵ 15 
αθ0. ΒΡ {πὶ8 δάαιθίοη τη θ6 
ΘΟμΒΙἀογθα οἰῦπου τι561655, ΟΥ 8Ὁ- 
ΒΓ; τι561655,) θϑοδῖιθθ. Ππ6 58 116 
{πίηρ' παὰ5. θθθὴ βδϊα αἰγοδᾶν; μα 
ΔΌΒαγα, Ὀθόϑτιβα 10 ἀο065 ποῦ ἔὉ]]ονν 
ὑπαῦ ἃ τηϑη 15. ποῦ ρθη ἴο βΒ:ι5ρΡ1- 
οἴοῃ, θθόδιβο ϑαγδηοθά ἴῃ ἀρ. 1 
ΘΠ θΥΘ ὑμπουθέουθ το {πΠ6 οχρὶδηδ- 
ὑϊοπ οὗ ΒοΥ 6. : 

Υ. 48. ὑποπτεύσουσιν]) Οἵ {π6 
ΒΘΟΟΙΠΑ φογῖδῦ πᾷ ἐπύαγο οἱ η θα τ 
εὖ 51πΉ118Ὁ τπϑηπον 1 πη ἀοτἔ «αάτι- 
605. δὴ ΘΧΘΙΊΡΙ6 ἔγτοπι Ὁ. (ὐ. 400: 
ἀλλ᾽ οὔτι μὴ λάχωσι͵ τοῦδε συμ- 
μάχου, οὔτε σφιν ἀρχῆς τῆςδε 
καϑμέζας ποτὲ ὄνησις ἥξει. 

---- 
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40 Φωκεὺς, παρ᾽ ἀνδρὸς Φανοτέως ἥκων᾽ ὁ γὰρ - 
μέγιστος αὐτοῖς τυγχάνει δορυξένων᾽ 
ἄγγελλε δ᾽ ὅρκον προςτιϑεὶς. ὀὁϑούνεκα 

Υ. 46. παρ᾽ ἄνδρος Φανο- 
τέως] Ἠδτιδ πη ΥἹΡΆΌΥ ΟΡ βου- 
65 {Πεὖ πὰρ ᾿ ἀνδρὸς Φανοτέως 15: 
ἔχοι ἃ ὀδθυῦϑιη 8 δι 64 
Ῥπαποῦθαβ, ΘΟΙΏΡΆΥΙΠΡ; Ηόιη. ΤΙ 
ε,6049: ἀνέρος ἀφραδίέησιν, ἀγαυοῦ 
“Μαομέδοντος. δια 1].., 138. π, 0117. 
Μούθονου, π6 γθϑϑ0ὴ ΜΕΥ {Π6 ρ86- 
ἀεαροριιθ 15 5814 ἤο αν θθθὴ βϑῃΐ 
Ῥγ Ρμδπούθιβ βού μούθ ἐπα ἴῃ ν. 
070, 116 ἴῃ νβ. 1110 54. Οτδδίθϑ 
Το ρυθδθηΐβ ΠΙπ]561} δ5. ΘΟ] ηρ' ἔΥΟΤη 
ΛΥΟΡΐαβ5, πῶ δδοδρϑα {πθ οοια- 
τηθηναύονϑβ, Ραῦ 15. νγυ9}} οχρ αἰηθα Ὀν 
Ἡ τι δ ἢ ἢ ἴῃ θηϑαχῶ ΘΒ. ἢ. Ἐππη, 
0 Ο. ΜΆΙΠΟτο οαϊῦ. Απμμὰ]. γ 1. 
Τ. ΠΧ1Υ.-. Ρ.141 5ᾳ4ᾳ. Εον {ΠπῸ τηϑῦ- 

"ΤΟΥ βύδη δ ὕΠπ|65: Ῥῃδποῦύθιβ κίηρ' οὗ 
Ῥμδποῦύθιιβ οὐ ῬϑμοΟρθῖιβ, ὃ ΟἸὖγ [ἢ 

ΟΡῬΒοοῖβ, πα Οὐδιβ, Κίμηρ' οἵ Οτῖϑε, 
ἃ ὕονγῃ οὗ {πΠ6 βϑιὴηδ βίδαΐθ, ἴ1ἷηΐο 
ὙΠῸ} Οτοϑύοβ μα Ῥθθὴ οδυυϊθα 
ὙἘ1116 ἃ ῬοΟΥ (οἷ. ν. 180.)}, νγϑῦϑ 
Ῥγοῦμουβ, ΡαΣΒιρ ΘΟἢ. ΟΠ ΘΥ νι} 
ὅπ ργτοδίοϑυ μεϊσθα. Νον γθὴ 0Π6 
500 οἵ Οὐβιιβ, ΒύΓΟΡἶτι5, πὸ πεά 
τι 164. ΑἸδχΙρῖα, ὅΠπ6 βιδίθυ. οἵ 
Αρδιπθιάηοι (οἴ, Ῥαῖβθη. 1, 29, 4.) 
Δα Π15 50 Ῥυ]Δθ5. σγουθ 5814 ἴο 
ΡῈ 1οϊπϑθα ἴῃ {πὸ πυτηθϑὺ Ρομαβ οὗ 
ἔυθηαἀϑῃῖρ ἢ Αρσδιπθιήποι ἐπα 
μ15. ΘΒ Παάγθα, Ὁ τγῶβ ΟἸΘν θεν 46- 
γὶβϑα Ὀγ ορῇοοὶθβ ὑπαῦ Ὁπὸ ΡυούΠΘῪ 
οὔ ὑπὰὺ Οτῖβιιβ, Ῥμδηούθιιβ, ΒΒ οι] 
Ρὸ πιϑᾶθ ὑπὸ ἐγ θη οἵ ΟἸγύδθμηθ- 
βύχω θα Αθριϑύμτιβ (566 8180 ν Θ 86 
406 δηα 671 54... Ἡδποθ ἴῃ οὐδυ 
τὉῃηεαὐ ΟἸγυδ οι οϑῦσε. ὡπμα ΑΘρΊβτι5 
τηϊρηῦ {Π6 Ἰηογ6 τϑϑ αἼ]γ ΒΘ] νο {ῃ6 
ΒΟΥΘΏΡΘΥ ὙὙΠ0Ὸ τγὰβ ὕο ΘΟ Π6Θ ἢ 6 
«θείῃ οἵ Οτοβίθβ, Π6 ροθὺ ὑϑρυϑ- 
βϑηΐβ πἶτη 85 Β6ηΐ Ὀγ Ῥμδηούθιιβ, 
ὙΠῸ ἄνγο]ῦ ἴῃ {16 βαχηθ ῬΊΟΟΙΒ 6 ΥΘ 
Οτοϑῦθϑ μϑα οι τοΐαρο. Οἱ {Π6 
ΘΟΒΌΓΑΥΎῪ ὑπ τὰ, ὁοηὐδιηϊηρ' {Π6 
Ῥοπθ5 οἵ Οτοϑίθϑ, οοσ]α ποῦ θ6 βθηΐ 
ὈΥ ΔΏΥ ΟΥΠΘΥ ΡΟΥβοι Ρτύ ΘΥΤΟΡ ἢ Ἶπ5, 
ἴο ΠΟ. ρῥιούθούϊοη Οτθϑίθθ δά 
Ῥθθῃ οοιημ64. Βα ὑπθγ ψΠ90 
Ῥογθ {π0 ττῇ (Ογοϑύοβ ἐπα Ῥυ]ὰ- 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

465), ἃ5 ΤΥ Ὑγθ 16 Βαϊ [ο 6 ΒΒΟΡΕΥ 
ΘΟΙΪηΡ᾽ ὙΠ 1ὖ Ὀγ ὑπ ραθάεδροριιθ.. 
γγο ρυθύθηαθα ἴο θ6 βοπὲ Ρῃ Ριδ- 
ποῦθιιβ, θη ᾿Π ΟΥΪηρ ἔπθῖὴ οὗ 
1π6 ἀθδίμ οἔΟγοβίοθ (ν. 1ὅ7.), οου 
ποὺ ϑχοῖΐθ [ῃ6 ἰθαϑῦὺ βιιβρίοίοη ἴἢὉ 
Π 6. τα οὗ ΟἸγ δϑοπιηθδῖγα οὐ Α6- 
ΘΙβύμτιβ, 51η606. {Π6γῪ γορυθβθηϊϑα ἶ 
ὑπ Θιυβθ Ιν 5 ἃ 5. θΘδυηρ' {Π6 ΘΠ 5 
οἵ Ογοδίθβ. ὈΥ ογτᾶθυ οἵ δ γορμῖτι5 
(νβ5, 1110 544.). 

Υ. 46. 5680].: δορυξένων' 
ἀντὶ τοῦ φίλων" κυρίως “δὲ οἵ ἐν 
πολέμῳ γινόμενοι φίλοι, ὡς Γλαῦ- 
κος καὶ “ιομήδης. ὅ86. οἡ Οδϑα. 
Ο. 681. Θῃ τυγχάνει 566 οἷ ΑἹ. 9. 
ΤΒΌν μέγιστος ἀοο5. ποῦ ΠΗΡΙΥ 
Ρον θοῦ, Ρυὺῦ δχθθι]θηοθ. 80 
φίλος μέγιστος, ἰ. ὁ. ἴ{πθΟ θοδύ 
ἔσθ, ΡΒΠ]οοῦ. ὅ86. ΑἹ. 1581. 

Υ. 47. 56}0].: ἄγγελλε δ᾽ δὅρ- 
κῳ᾿ μὴ σμικρολόγως τις ἐπιλάβη- 
ται, ὡς κελεύοντος. ἐπιορκεῖν τοῦ 
ποιητοῦ" δεῖ γὰρ αὐτὸν πείϑεσϑαι 
τῷ ϑεῷ, τὸ πᾶν δόλῳ πράσσειν πα- 
ρακελευομένῳ, ὥςτε ἐν οἷς δοκεῖ 
ἐπιορκῶν δυρσεβεῖν, διὰ τούτων 
εὐσεβεῖ πειϑόμενος τῷ ϑεῷ, ἔχει 
δὲ ἀξιοπιστίαν ὃ λέγος, ὡς ἐν Φω- 
κέδι τρεφόμενον καταβῆναι ς τὰ 
Πύϑια᾿ ὄνῆκχται δὲ τοῖς χρύνοις " 
ἐπὶ Τριπτολέμου γάρ φασι γενέ- 
σϑαι Πυϑικὸν ἀγῶνα, ἑξακοσίοις 
ἔτεσιν ὕστερον. ΝΟΥνΘ ΟΌΒΘΙΨΘΟΒ: 
Ππ6 ὁοΥτρὺ Πϑ ΠῚ ΤΥΤΡ ΟΙ πηι ΤΊ 
6 οογγϑοῦθα ἔγοια π6 Βομο αϑῦ οι 
ῬΡῬιμπά. Ργαθῖ Ῥγυίῃ., γγποὸ γϑὶαῦθρ ὑπὰΐ 
Ἐαυυ ]ο τ 5. ὅπ ΤΠ ββα θ, Ὁ ΟΣ 
Βανῖηρ ὀοῃηπουθα {π6 ΟἸχμϑοὶ, 
πη θυ [6 ΔΡΟΠΟΏΒΠΙΡ οὐ ποῖ 65 
ΟΥ ὅ΄πηοῃ αὖ Αὐῃ6η8, 1. 6. ΟἹ. 47, 8., 
τοβδίογοα ὕπ6 Ῥυίμίδη ρϑ πιο τ ΒΙΘ ἢ 
με Ῥθθ ἔοι Υ]Υ ᾿τηὐγοσιοθα ΒΥ 
ἌΡΟΠο, ὑπ ἀορίγογον οὗ ὅπ Ργ- 
Π18 βουρϑηΐ. ΟἹ 1Π6 ΡΠ γα 86 ὃρ- 
κον προςτιδϑέναι, οἵ. ΟΡ. {γα ΡΊΩ. 
Οόποιῃ. 419. οα. Τ1πη4.: ὅρκον δὲ 
προφτεϑέντος ἐπιμελεστέρα ψυχὴ 
κατέστη. 



ν 
“. δεν 

᾿ φέϑνηκ᾽ 

ἨΛΈΚΤΡΑ... 1Ὁ 

Ὀρέστης ἐξ ἀναγκαίας τύχης, 
ἄϑλοισι Πυϑικοῖσιν ἐκ τροχηλάτων 
δίφρων κυλισϑείς" ὧδ᾽ ὁ μῦϑος ἑστάτω. 
ἡμεῖς δὲ πατρὸς τύμβον, ὡς ἔφη ϑεός, 
λοιβαῖς τὸ πρῶτον καὶ καρατόμοις χλιδαῖς 

στέψαντες. εἶτ᾽ ἄψοῤῥον ἥξομεν πάλιν 

τύπωμα χαλκόπλευρον ἠρμένοι χεροῖν, 

δῦ ὃ καὶ σὺ ϑάμνοις οἶσϑα μοι κεκρυμμένον, 
ὅπως λόγῳ κλέπτοντες ἡδεῖαν φάτιν 
φέρωμεν αὐτοῖς. τοὐμὸν ὡς ἔῤῥει δέμας 
φλογιστὸν ἤδη καὶ κατηνϑρακωμένον. 
τί γάρ μὲ λυπεῖ τοὐϑ'. ὅταν λόγῳ ϑανὼν 

00 ἔργοισι σωϑῶ κἀξενέγκωμαι κλέος ; 
δοκῶ μὲν οὐδὲν ῥῆμα σὺν κέρδει κακόν. 

. 

Ύ.Ὁἱ: ἔφη ϑεός 15 ΤΩΥ͂ ΟΥ̓ οοη͵δοίατο. ΤΊῊΘ ὀοΙηη0η ΓΘ] ηρ᾽ 15 

ἐφίετο, πὲ ὈΥ {πὸ ομϊβϑίοι οὗ ἐπ ποιηϊηαύϊνο ϑεός ὑπ νου 15. ποὸ- 
ΟΘΒΒΔΥΪΥ τοίου θα ἴο ΑΙ ΘΙ ΠΟΙ. 

Υ. 48. 568}0].: ἐξ ἀναγκαίας 
τύχης" βιαίως, οἷον ἀναγκαστῷ 
μόρῳ, καὶ οὐκ ἐκ ταυτομάτου, ἐκ 
βίας, ἐκ συντυχίας, οὐκ ἰδίῳ ϑα- 
νάτῳ. 8.668 ὁῃ ΑΊ. 411. 

γι ὅθ. ἕἑστάτω] 866 πὶν τὸ- 
ΤῊ Δα ΟἹ ὉΠ15 τιὁ6 οὗ π6 νϑὰὺρ οὐ 
Α]. 198. 

Υ. ὅιϊ. 56Π0].: ὡς ἐφέετο" ὃ 
᾿πόλλων δηλονότι, ὡς ἐκέλευσεν. 
δ: Β6Π0].: καὶ καρατό- 

μοις χλιδαῖς" καὶ τοῖς ἀπὸ πρα- 
τὸς τετμημένοις͵ βοστρύχοις. λέγοι 

ἂν χλιδὰς ἤτοι καϑόλου τοὺς 
πλοχάμους, οἵ εἰσι τρυφὴ τῆς κε- 
φαλῆς᾽ ἢ παρ᾽ ὅσον τρυφὴ καὶ 
κόσμος ἀπετέϑεντο τοῖς νεκροῖς οἵ 
πλόκαμοι ἐν τῷ τάφῳ. Οὗ ΡῬὰἃ5- 
ΒΟ [μ6Χ. ππᾶθτ 15 γγογά. ΕΣ 
ΟἹ εἶπα: ἔϑος γὰρ ν αὐτοὶς τέ- 
νειν τὰς κόμας καὶ ἐπιτιϑέναι τῷ 
τάφῳ, ἵνα διὰ τούτου τοῦ πένϑους 
ἵλεως αὐτοῖς ὃ νεχρὸς εἴη. ὅ86 οἡ 
Ἁ1]. 1141. 
Ὗ. δ8. στέψαντες, εἰς Οα 

εἶτα ΡΙ]αοοα αὐξον. ἃ ραν οῖρ]θ 566 
Υ ποίθ οἡ Οδα. Ὁ. 289 58ᾳ. Οἵ. 
Νοβύ 8. 1350. πούθ. Οἱ {Π6 51:ρῺη1- 
βοοθίοη οὗ ΤΠ 6 νοῦ στέφειν 566 ΠΥ 

αἰβατ βίθοι οἡ π6 ἀπ που οἵ ΤΠ 6 
ΘΠ ΟΠ οἢ. ὅΟΡΠΟΟΙΘ6Β, Ρ. 8 544. 

γ. ὅ4. ὅ66ο!.: ,τύπωμα χαλ- 
κόπλευρον᾽ τὴν ὑδρίαν, ἐν ἢ 
δῆϑεν τὰ δοκοῦντα εἶναι ὀστέα 
Ὀρέστου ἀπέκειτο. ΟΥ, ν. 1118. 
Α 656}. ΟΠορρῖι. 686: λέβητος χαλ- 
κέου πλευρώματα. ΤῊΘ. ΤΠΟΥΘ τϑ- 
ὁΘηὉ ΒΟΠΟ δ ΟΡΒΘΥγΘΒ: ἠρμένοι" 
ἀντὶ τοῦ ἠρωένον ἔχοντες" ὅμοιον 
τῷ πώγωνα καϑιειμένος ἀντὶ τοῦ 
κεχαλασμένον ἔχων. 

νυ ὅθ. ΒΟΒΌΙ κλέπτοντες" 
ἀπατῶντες, παραλογιξόμενοι: Ὅμη- 
ρος᾽ Ἀλέπτε νόῳ. ὅ68 οκ ΡΗΐ- 
Ἰοοῖ: 58. 

Υ. ὅ7. ἐῤῥει)] ΤῈ νϑὺν ἔῤῥειν 
15. θυ ριύ ἴο 5ΒΙσ.Υ ΡΘΥΙΒΠΙηρ', 
ὃ 15. οἵθθηῃ {Π6 ὁδ 856 1 ἢ οἴχεσϑαι. 

Υ. ὅ9 5ᾳβ. λόγῳ -- ἔργοισι] 
Οἐ Ῥούβοη οἢ ἔπιν. ῬΏοθη. ὅ12. ἡ 

γ.01. δοκῶ -- κακόν] ΤΙ 
ϑα]οοίνο κακόν τηϑϑηβ 111 οπι- 
64, ἴοΥ 1Ὁ νγὰβ ὑπουρης {πὸ νγουϑῦ 
οὗὨ οἴμθη8 ἴο Β6 ΒΡΟΚοθη οὗ ἃ5 4ἀδθδᾶ. 
Οὐ Επιτ. Ἠρίθη. 100 54ᾳ.: βούλει 
λέγεσϑαι μὴ ϑανὼν λόγῳ ϑαν εἶν: 
ΜΕΝ: καχὸς μὲν ὄρνις" εἶ δὲ κερ- 
δανῶ λέγων, ἕτοιμός εἰμι μὴ ϑα- 

φϑηὶ 

2: 
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ἤδη γὰρ εἶδον πολλάκις καὶ τοὺς σοφοὺς 
λόγῳ μάτην ϑνήσκχοντας, εἶϑ'᾽, ὅταν δόμους 
ἔλθωσιν αὖϑις. ἐκτετίμηνται πλέον. 

θῦ ὡς κἄμ᾽ ἐπαυχῶ τῆςδε τῆς φήμης ἄπο 
δεδορκότ᾽ ἐχϑροῖς ἄστρον ὡς λάμψειν ἔτι. 
ἀλλ᾽, ὦ πατρῴα γῆ ϑεοί τ᾽ ἐγχώριοι. 
δέξασϑέ Γ εὐτυχοῦντα ταῖρδε ταῖς ὁδοῖς. 
σύ τ᾽, ὦ πατρῶον δώμα᾽ 

τὸ δέῃ καϑαρτὴς πρὸς ϑεῶν ὡρμημένος 
καὶ μή μ᾽ ἄτιμον τῆς δ᾽ ἀποστείλητε γῆς, 
ἀλλ᾽ ἀρχέπλουτον καὶ καταστάτην δόμων. 

΄ 

νὼν λόγῳ ϑανεῖν. Οἱ {Π6 ρτθρο- 
ΒΙ ΤΟΙ σὺν ̓ ἀρρϑμαϊμῃρ' ὁ ὅπ 51- 
βύδηξίνο ῥῆμα 566 ῬμηΠοοῦ. 82. 

γ. 62. 568ο!.: ἤδη γὰρ εἶδον 
πολλάκις" Πυϑαγόρας καϑείρξας 
ἑαυτὸν ἐν ὑπογείῳ λογοποιεῖν ἐχέ- 
λευσὲ τὴν μητέρα, ὡς ἄρα τεϑνη- 
κὼς εἴη" καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιφα- 
νεὶς περὶ παλιγγενεσίας͵ καὶ τῶν 
καϑ' “Διδου τινὰ ἐτερατεύετο, διη- 
γούμενος πρὸς τοὺς ξῶντας περὶ 
τῶν οἰκείων, οἷς ἐν “Ἄιδου συντε- 
τυχηλέναι. ἔλεγεν" ἐξ ὧν τοιαύτην 
ἑαυτῷ δόξαν περιέϑηκεν, ὡς πρὸ 
ἐν τῶν Τροϊκῶν Αἰϑαλίδης ὧν ὁ 

Ἑρμοῦ, εἶτα Εὔφορβος, εἶτα Ἕρ- 
μότιμος ὁ Σάμιος, εἶτα Πύϑιος ὁ 
Ζήλιος, εἶτα ἐπὶ πᾶσι Πυϑαγό- 
ρας. εἰς τοῦτο οὖν ἔοικεν ἀποτεί- 
νεσϑαι ὃ Σοφοκλῆς" ἔνιοι δὲ οἷον- 
ται ἀπιϑάνως εἰς Ὀδυσσέα ἀπο- 
τείνεσϑαι" οὐ γὰρ πέπρακταί τι 
τοιοῦτον Ὀδυσσεῖ" ἐφυλάξατο δὲ 
ὀνομάσαι τὸν ἄνδρα. καὶ μὴ τῶν 
ϑαυμαστῶν εἶναι δόξῃ ἐν τραγῳ- 
δέᾳ καὶ μύϑῳ παλαιῶ τετολμηκέ- 
ναι τι κακόηϑ'ες εἰπεῖν καὶ προς- 
κρουστικὸν εἰς τοὺς καϑ' ἑαυτόν, ᾿ 

ὃ μᾶλλον ἥρμοξε κωμῳδίᾳ. Ἡοτ- 
τὰ δι απ [ΐπ τα. ὑπαξ ποῦ 9η6 ἴπ ΡῬϑυ- 
τοι ]αν οὐ ὉΠπΠ6 ἀποϊθηῦ νν156 τη θ 15 
τηθϑηΐ, τὺ οΘΏΘΥΆΠῪ ΤΘη ΘΟΉΒΡΙ- 
οιοτιϑ ἴον ὉΠ6 1} νυιβάοχη, υπομὶ ὑπ6 
Αὐπομΐδηβ Πα οὔθ βθϑη αχῖγ θη 
1ηἴο 6Χ116., μα βοοι αἰου γυθοϑ] δα 
ἴο ΘΏΪΟΥ ΘΥ 6 ρυθαῦθυ Βοποῖτ. Βα 
ἴο "δ Θχ θα 15 ὁμ6 Ὁπῖηρ', ἴο 6 16- 
ρογΐοα ἀθδαᾶ ὩποῦΠ θυ, ἀηα 1 ΦΠ1η]ς 

σοῦ γὰρ ἔρχομαι 

{μεῦ {π6 Βομοιαβύ ὙἹρ ν πηᾶου- 
βύδη 5 ΡΥ ΠαρΌΥα 5, ἔρον ἴῃ ΘΔ ΟΠ ΤΟ- 
ὨΐΒΠ5 Οὗ [Π15 Κι πα {Π6Υ6 15 πούμϊπηρ' 
ΟΡ] ΘουοΔ 16. 

γ. 68. ὅ΄6[01]. τθο.: μάτην" 
ψευδῶς. ΟΥ. νυ. 029. 

Υ. θὅ 5ᾳ. ὡς κἄμ᾽ --- ἔτι] ΤΙ 
τη δ ηρ 15: Εὑγα δ ὑπαῦ θγ ὑπ15 
Ρτθίθη θα βύουγυ, [58.411] τὰ ἢ 
6 ΘΙ ΘΙΥ͂, ὙΠ Θη ΠΟΥ ἀρϑίη 
ῬοΠοΟΙα τὴ Πἱνῖηρ, γρ δ Τα πὴ 6 
ον θὴ ροΥθδύθυ αϑύοπ θῃ- 
τη θη. Οἱ {Π15 τι86 οὗ {Π6 ΡΥΘ6Ρο- 
δἰ τοι ἀπό 866 αὖ Οοᾶ. Ὁ. 1ὅ. ΤηΘ 
ΘΟ ΠΟΙ δῦ τἹρ ΠΥ οχρ]δίηβ δεδὸρ- 
κότα ὈΥῪ ξῶντα. 

Υ. 60. ἄστρο υ] ΑΒ. ἃ τηρϑῦθου 
Βα ρθη ]γ υἱβίηρ ἔσοιῃ {Π6 ἀΔΥ ΚΉ 688, 
ΒΌΡΙ ΚΙπρ᾽ Τ]Θ1) 10} ΦΘΥΤΟΥ. ὅ0, οὗ 
[π6 Αὐἰνϊάδο, πικρὸν Ἰλιάδαις ἀ- 
στέρα Απύοη. ἴῃ ΑΠΥΒΟΙΪ. ῬΑ]. ΙΧ, 
102. ἀστέρες 5᾽συῖγίπρ' ΕἸ ΘΥΥ τὰ 6 - 
ΓΘΟΥΒ δῖ ΠΠιρίταϊοα Ὀγ ὅπ δ - 
ἔθ Υ οὴ Δρο]οη. Ἀποά. Τ. ΗΠ, ».206. 
Ι μὰν πὸ ἀουθύὺ Ρθπῦ {πα ἄστρον 
Πδ5. ὉΠπ6 βδιὴηθ τηϑϑηΐϊηρ. ΒΕ. 54 - 
ΟΟΒ5. 

γ. 68. δέξασϑ' ἑ μ᾽ --- ὁ δοὶ.ς] 
ΤῊΘ 5656 ΔΡΡΘδΥΒ ο ΒΘ: ΥΘ ΘΙ 6 
16, 50 ὑπ Τδὺ 6 ἔοσχῦι- 
ηδϑῦθ ἴῃ ὕπ15 δχρθαϊσύίοη Οὐ 
τ Θύατ, 1. 6. Τϑοοῖνϑ τη6, ὑπαῦ {Π15 
ΘΧρΡϑ αι ο. ΟΥ̓ ΤΘύπ ἢ τηδν θ6 Ῥ͵7Ὸ- 
ΒΡΘΙΌΟΤΙΒ. 

γ. 12. ὅ61|0].: ἄρ ἑπλουτον᾽ 
ἄρχοντα πλούτου καὶ τὴν ἀρχαίαν 
τύχην ἀποληψόμενον. Βαξ βΒοιηθ 
ΨΥ τητιϑὺ 6 ΒΙΡΡΙ164 ἴῃ ΠῚ ν ΟΥΒ6, 



ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 11 

εἴρηκα μέν νυν ταῦτα᾽ ὁδοὶ δ᾽ ἤδη, γέρον, 
τὸ σὸν μελέσϑω βάντι φρουρῆσαι χρέος... 
νὼ δ᾽ ἔξιμεν᾽ καιρὸς γάρ, ὄςπερ ἀνδράσιν 
ὠέγιστος ἔργου παντός ἐστ᾽ ἐπιστάτης. 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

ἐώ μοί μοι. 

ΠΑΙΔΑΛΟΤΤΟΣ,. 

καὶ μὴν ϑυρῶν ἔδοξα προςπόλων τινὸς 
ὑποστενούσης ἔνδον αἰσϑέσϑαι. τέκνον. 

ΟΡ ΣΕ ΣΝ 

ἀρ᾽ ἔστιν ἡ δύστηνος ᾿Ηλέχτρα; ϑέλεις 
μξίνωμεν αὐτοῦ κἀνακούσωμεν γόων; : 

ὁ ἢ 55. ΝΠ ἘΝ, ἌΡ. Δ ΒΙΚ5.Α Δ 3 Φ 
“ . ΄ 
ηκιστα. μηδὲν προσϑεν 
πειρώμεϑ'᾽ ἔρδειν, κἀπὸ 

{π6 πούϊοηῃ οἵ νυ] ἢ γτητιϑῦ θ6 85- 
Βαπηθα ἔγΟΙῚ ἀποστείλητε, ὃ5 κατα- 
σκευάσατε οὐ δέξασϑε. ΟἿ ΜΦΊΌΘΗ. 
8. 634, 8. 566 4150 βϑῖον,, 48 54. 
060. Ὀδά. ᾿. 241. Οοᾷ. Ο. 408. 
ῬΎΔΟΝ, 98: 

γ. 15. εἴρηκα ---ταῦτα] ὅ86 
οπ ΡΙΠ]οοῦ. 289. 

Υ. 14. τὸ σὸν --- χρέος] δια, 
Ρᾶγο ἴπ6 σνουαβ οὗ Ογθδύθβ ἅθονθ 
γ85. 89 58ᾳᾳ. πῃ μελέσϑω οἷν ν. 1488. 

Υ. 18. 56}ο1].: νὼ δ᾽ ἔξιμεν" 
ἐξιέναι βούλονται διὰ τὴν εἴςοδον 
τοῦ χοροῦ. 

Υ. τὸ 58ᾳ. καιρὸς -- ἐπιστά- 
την] ὅο Ῥμηοοῦ. 881: καιρός τοι 
πάντων γνώμαν ἴσχων πολὺ παρὰ 
πόδα κράτος ἄρνυται. «πα Ῥιμάδγ. 
Ῥγθι. ΕΧ, 188: ὃ δὲ καιρὸς ὁμοίως 
παντὸς ἔχει κορυφάν. ὙΤΠὸ Δα]66- 
{ἶἰνὸ μέγιστος τηθϑη5 ὑπὸ Πῖρῃοβί, 
ὕπ6 τηοϑῦ ρονγουΐμ). 
Υ. 18 54. ὅ6}0].: καὶ μὴν ϑυ- 

ρῶν ἔδοξα᾽ ϑαυμαστῶς ὃ γέρων 
οὐκ ἐπιβέβηκε τῷ ἀληϑεῖ" τὸν δὲ 
ἀποστῆσαι βουλόμενος τὸν Ὀρέ- 
στην προςπόλων τινός φησιν. (Εἰς 
τὸ αὐτό.) τὸ ἑξῆς" ἔνδον ϑυρῶν. 
Ἡθυπ ἢ Θχρ αῖηβ ϑυρῶν ἃ ἴο- 
ΤΡ 5, δη4 ΦΠ1η]τ5 {πεὲῸ 1 5Π οι 4 
ΡῈ 7οϊπϑοα νυ ἐπ νϑὺρ αἰσϑέσϑαι. 

Ν 

ἢ τὰ Λοξίου 
τῶνδ᾽ ἀρχηγετεῖν 

ΑἸΘΠοτΡ {Π15 1 θυ ρυ οὐ 10) ΤΠ 
5661 466 51016 ἔχοι [Π6 ΧΦ Ρ]65 
Θααπορα οὖ ῬΙ]οοῦ. 60. 64. 566. 
1 γοῦ ἐπίηῖκ παῦ ὑπὸ οΠο δύ᾽ 5 1η- 
τουρυθίαύοη 15 ῬΥΘΕΘΡΔθ]ο. 

Υ. 80. Κ56}0!.: ἃ ο᾽ ἔστιν ἡ 
δύ στηνος" ὑπὸ νεότητος Ὀρέστης 
παράγεται φιλοπευστεῖν, ὁ δὲ πρε- 
σβύτης τὸ χρήσιμον σκοπεῖν ἄναγ- 
καξει. 

γ. 81. 56801.: ἀνακούσωμεν᾽" 
᾿ἐπακούσωμεν. ἩΥπιδ μη Β8Υ5 
ἐπαῦ ἐπ γ ΥὉ 15 ἐνακούειν. 

Υ. 82., ὅ9801.: μηδὲν πρό- 
σϑεν" ἅμα μὲν εἰς τὸ χρήσιμον 
συμβουλεύει πείϑεσϑαι τῷ ϑεῶ, 
ἅμα δὲ καὶ πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν" 
διελύϑη γὰρ ἂν τὸ πᾶν, ἐξαρχῆς 
μηνυϑέντος Ὀρέστου. 

Υ. 84. πατρὸς -- λουτρα] ΟΥ̓. 
ν. 52. οὐ 484. ἀπά Α 6508}. ΟἸΙΟΘΡΙΝ. 
129: κἀγὼ χέουσα τάςδε χέρνιβας 
βροτοῖς, λέγω, καλοῦσα πατέρα. 
ὉΠ ΤῊΥ πούθ ὁἢ Υ. 427. οὗ {Π15 Ὀ]δγ. 
Υ. ̓ 84 56. ταῦτα γὰρ φέρϑι 

- ἐφ᾽ ἡμῖν] ΝοΙπον ΠΘΥΘ, ΠΟΥ 
ἴῃ ΔΩΥ ΟΥ̓ΠΘΥ Ῥᾶββαρθ, ἃ 8 ἔδΥ ἃ 5 
1 566, οδπ φέρειν τι ἐπί τινι "6 
πΒ64 50. ἃ 5. [0 πιθῶπ ΠΟ Ώρ᾽ ἸΠΟΥ̓Θ 
πα φέρειν τέ τινι, ἴο ὝΨΕ δ ΠΥ - 
ἘΝΣΗΕ [0 ΔΏΥ οπ6, Ραΐ 1 5που!α 

2 
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πατρός χέοντες λουτρά ταῦτα γὰρ φέρει 
80 νέκην τ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ κράτος τῶν δρωμένων. 

ἨΔΈ ΚΟ ΘΌΑΣ 

(σύστημα.) 

Ὦ, φάος ἁγνὸν 

καὶ γῆς ἰσόμοιρ᾽ ἀήρ, ὥς μοι 
πολλὰς μὲν ϑρήνων ὠδᾶς.. 
πολλὰς δ᾽ ἀντήρεις ἤσϑου 

00 στέρνων πλαγὰς αἱμασσομένων,. 

Ιηὐουρυϑῦ 1Ὁ ὑππ8: ὅο ὈΘΔΥ ΔῊ - 
πῃ ]1ηρ, 50 ὑμδῦ Ὁ ἸΩΔ ὺ 6 ἴῃ 
1ΔῺ6 ΡΟΥΤΘΥ ΟὗἩὨ βοῖὴηθ 016, 1. 6. 
ἴο ἀορΙνοὺ βοιηθύμίπρο ἰπΐο 
{Π6 ΡΟΥΘΥ οἴ διηοῦμϑυ. ΕῸΥ {Π6 
νγοτᾶβ νέκην πα χράτος ΘΟΙΙΡΔΙΘ 
ΤΩΥ͂ ὙΘΙΛΑΙΚΒ ὁὴ ΤΎΔΟΝ. 185. ἀπά 
Ποιηοβύμ. Ἐς. Π. Ρ. 3581, 11: ἀρ᾽ 
οὐ κράτος πολέμου καὶ νίκην --- 
διδόναι. 

γΥ. 8ῦΌ. τῶν δρωμένων) 8686 
πούθϑ Οἡ ν8. 1518 56. 

Υ. ,κ80 μα. ϑ6Π01.: ὦ φάο ς 
ἁγνόν" ὀλόφυρσις ἔφτε τῆς Ἢλέ- 
Ἀτρὰς ἐν ταῖς μονῳδίαις, ὃ ὅπερ σύν- 
ηϑὲς τοῖς τραγικοῖς, κινητικὸν τοῦ 
πένϑους. τοῦτο δὲ τὸ πρόρωπον 
εὔνουν ἐστὶ τῷ ἀποϑανόντι" ἐπεὶ 
δὲ ἄηϑές ἐστι πρὸς τοὺς ϑεατὰς ἢ 
πρὸς ἑαυτὴν ταῦτα διαλέγεσϑαι, 
ὡς ἀπομεμφομένη τοῖς ἁγεοὶς. ῃ 
μάρτυρὰς τῶν ϑρήνων καλοῦσα, 
πρὸς τὰ στοιχεῖα ποιεῖται τὸν λό- 
γον᾿ καὶ οὕτως ἡμῖν δηλωϑήσεται, 
ὅπως διέκειτο ἐπὶ τῶ συωβάντι 
κατὰ τὸν πατέρα. 

Υ. 81. γῆς---ἀήρ] ΤοΒ6 ψογαβ 
ΦΥΘ. ΒΟ Υ Παῦ ΟΌΒΟΙσΘ, δα ὙΥΘΥ6 
γἹἀτου]οα Ὀγ ῬΠουθογαῖθθ, ὃ5. ὕΠ6 
ΟΠ] αϑῦ ἢ 5 ΟΡβουνϑα, ΤῊ5 Ππον- 
ΟΥ̓́Θ 15. οογίαϊη, ὑπαῦ ἀήρ οαπποί, 
δ5 Μιβοταν ΒΘ] 6 νθα, τηθϑη α ἃ. 1- 
655 ἴῃ Π15 Ῥαβθερ; εἰ 15 ον αθηῦ 
ἔτ ν8. 17 856. δη4 91. Τη6 νοτᾶ 
ΒΘΘΙῚΒ ὙΑΥΠΘΥ. [0 5]ΡΉΪΕΥ, {Π6. 86 - 
ΉΘΥ ΟΥ 5ΚΥ, δα ἀὴρ γῆς ἰσόμοι- 
ρος 5Πιονγϑ ὉΠδὺ {Π6 5'κν 15 οοοχίθῃ- 
βῖγθ ταῦ [Π6 θαυ. ὙΒ1ΟΙ ἰηΐον- 
Ῥγθύθθιομ 15. 8150 ργυοροβϑθᾷ ἉΤΩΟΠΡ᾽ 
Οὔμθυ5 ὈΥ, ὅπ6 ϑοῃο!αϑῦ: καὶ γῆς 
φησιν ἰσόμοιρος ἀήρ, ἴσην μοῖραν 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ἔχων τῇ γῇ" πανταχοῦ γάρ ἔστιν 
ἀήρ. ἩἨφπδίοα, ΤΠρορ. 120 .5α.: 
Γαῖα δέ τοι πρῶτον μὲν ἐγείνατο 
ἶσον ἑαυτῇ Οὐρανὸν ἀστερόενϑ'᾽, 
ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι. οὐ 
γ ΔΊΟΚΘθη. Πιαίτν. Ἐπιῖρ. Ρ. 46 54. 
Τὸ γτιϑῦ θ6 οοῃῆθββϑοα πουσονοῖ ἐπεὸΐ 
ὑπ6 σοῃϊίνο γῆς 15 ποῦ Βα Ποῖον 
Βιιθα ἤο {πΠ15 Ἰηὐουργοίαςίοη, 8]- 
ὑποιρὴ ΔρΡΡρΙονθα ΡγῪ ΟδιηθΥ ΥΠι5, 
Ἡουδηη, ἃ μα] οὐπουβ, δηα ἐπῶῦ ἃ 
ἀαὐῖνο 15. ΥΘΥΠΘΥ τραυίτο, ΒΙη606.. 
ἰσόμοιρός τινος γοι4 Βθθιὴ ἴο 46- 
ποθ Ῥοββθββίηρ' δ Θα 18} 5Ππατο οἵ 
ΔΩ {πηρ. 1,, Θοραάρυ]θίη 46. 
θγϑ ον]. Ρ. 18. ΟΌὈΒΟΥΥΘΒ: »,Α5, 1 15 
ουἱάθηῦ ὑπαῦ ὉΥ φάος ἁγνόν, 1β5 
τηθδηῦ αἰϑ'ήρ, 10 ΓὉΠονγ5 ὑπαῦ ἀήρ 
ἱβ Ὁπουθίοσυθ οδ]] γῆς Ἰσόμοιρος, 
θθοδιιδθ 10 Ῥοββθϑϑθϑν ἴσην μοῖραν 
γῆς καὶ αἰϑέρος, οὐ, ἴῃ οὐ ον γον, 
Ὀθόδτιδ8 1 15 Βούῃ ΙΟΟαΠ Υ Δ ηα 1 108 
Ὡδύπιγ6 τὴ ἀναγ Ὀούννθθη θαυ τ πᾶ 
μῶν θη, θοίηρ' ΘΟ ΡΟΒΘα οὐ δα γ 
Δ η αἰτν Ῥδυβ δη 4 ο]οιηθηΐβ. Δ 
ὙΘΙῪ Β.ΠΊΔ}ΔΥ Ὀγδ ΒΥ ΟΒΥ͂ ΟΟΟΙΙΡΒ 1η 
ΑΥἰΒοΡΙΠ. ἂν. 187: ἐν μέσῳ δη- 
πουϑὲν ἀήρ ἐστὶ γῆς, 5611. καὶ 
οὐρανοῦ." 

Υν, 817 544. ὅ6Π0].: ὥς μοι -- 
ϑρήνων" ὦ φάος ἁγνόν, ὅσα 
μοι σύνοιδας ϑρηνούσῃ καὶ κοπτο- 
μένῃ" τὸ δὲ , κατάλληλ ον οὕτως" 
ὡς πολλὰς μὲν ὠδὰς ἡ σϑου, πολ- 
λὰς δὲ πληγὰς αἵμωσσο ἕνων τῶν 
στέρνων. πληγὰς ἀντήρεις᾽ τρα- 
γικώτερον δὲ πως , ἀπήγγξλται, 
ὥςτε τὴν διάλυσιν αὐτῶν μὴ πάνυ 
πολιτικὴν, εἶναι" μετῆκται. δὲ ἀπὸ 
τῶν ̓“ἐρεσσόντων᾽ οἷον πληγὰς κατὰ 
τὸ ἐναντίον τῶν στέρνων ἐλαυνο- 



ἨΛΈΚΤΡΑ, 

ς [. Ἁ Α ς νίρ τι 

ὁπόταν δνοφερὰ νὺξ ὑπολειφϑῇ 
τὰ δὲ παννυχίδων ἤδη στυγεραὶ 
ξυνίσασ᾽ εὐναὶ μογερῶν οἴκων. 

᾿ , ,2Ἂν » 
οσα τὸν δυστηνον μον ϑρηνῶ 

θῦ 
Γ ΚΡ. κι Ἁ ἣν ’; - 

πατέρ᾽. ον κατὰ μὲν βάρβαρον αἰαν 
φοένιος άρης οὐκ ἐξένισεν, 

μήτηρ δ᾽ ἡμὴ χὠ κοινολεχὴς 
Αἰἴγισϑος. ὅπως δρῦν ὑλοτόμοι. 
σχίξουσι κάρα φονέῳ πελέκει. 

100 κοὐδεὶς τούτων οἶκτος ἀπ᾿ ἄλλης 
Ἃ » -» 

ἢ μοῦ φέρεται, σοῦ, πάτερ. οὕτως 
αἰκῶς οἰκτρῶς τε ϑανόντος. 

(ἀντισύστημα.) 

ἀλλ᾽ οὐ μὲν δὴ 
λήξω ϑρήνων στυγερῶν τε γόων. 

μένας. Οἱ {116 οΥ̓ΠΟΡΎΔΡΗΥ οὗἉ {Π|6 
νγογα ἀντήρης Βτπαπ 6 Κ χοουβ ἴο 
Ψ Ά]ΟΙ. οα ῬΠοθη. 90. ἀνταῖος 15 
τι564 ἴῃ {Π6 β581ὴ6 5686 ἴῃ ν. 19. 

γΥ.91. ὁπόταν ---ὀὑπολει- 
φϑῇ]} ΤΠθ56. του θ᾽ τηπιϑὺ ποῦ 6 
7Τοϊηθα τὰ {Π6 Δουῖϑί ιἤσϑου, Ραΐ 
τ ἐπ6 ρδυίο1Ρ16 αἵμασσ ομένων, 
ὙΠΟ ἢ 15 δαπὶ γαϊοηξ ἰο ὃ αἱμαάσσε- 
ταν: 

γ.92. τὰ δὲ πανν. ἤ δὴ] ΤῊ 
δοοιθαίγο τὰ παννυχίδων, 1. 6.. 
ΠΙΟΉ Εν ουοῖ, 15. ἀθροπμαάθηΐ οὁἢ 
Π6 νου ξυνίσασι. δια πιοτὸ {ΠῚ Ὺ 
ΘΧΡΙα 6 ἃ ὈΥ {πὸ ΓΟ] Ονγῖηρ᾽ νος ἢ 
ὅσα τὸν κτλ. ΟἿ. Ματ. 8 ΕΟ 
Ποϑύ ὃ. 104, 9. δοίη τ ρατὶ 616 
ἤδη ὙΥἱ τὰ πανν. Ἐ]θοῖτα 58γ- 
1ηρ", ὑπαῦ 5η.8 6608 ποῦ ΟἿΪν ἴῃ {Π6 
τηουηΐηρ', θαΐ αὖ ὨΪΡΠ 4180. 

Υ. 94. ὅ6Π01.: ὅσα τὸν δύ- 
στηνον᾽ κατὰ βραχὺ ἐνδείκνυσι 
τὰ τῆς ὑποϑέσεως᾽ ἰδοὺ γὰρ ἔγνω- 
μὲν, ὅτι ἀδελφὴ τοῦ Ὀρέστου, καὶ 
διὰ τί ϑρηνεῖ. 

γ-: 95 δά. 568!: ὃν κατὰ μὲν 
βάρβαρον" παρὰ τὸ ὑπὸ ΄4γα- 

: μέμνονος ἐν τῇ Νεκυίᾳ(Ο4.λ.408. ). 
οὔτε ιν ἀνάρσιοι ἄν δ ες καὶ 
τὰ ἑξῆς. πάνυ δὲ περιπαϑῆὴς ὃ λό- 
γος; εἰ καὶ πολεμίων πιλροτέρα 
ἐφάνη Κλυταιμνήστρα τῷ ἰδίῳ ἂν- 

δοί᾽ πᾶνυ γὰ περιπαϑὲς τὸ ἐπὶ 
τηλικούτου καὶ τοσαῦτα διαπρα.. 
ξαμένου εἰπεῖν, ὃ ὅπως δρῦν ὑλο- 
τόμοι. οὐκ ἐξένισεν δὲ ἀντὶ τοῦ 
οὐκ ἀπέκτεινεν" ἕνια γὰρ Ἴάρεως 
τραύματα καὶ φόνοι. Καὶ ἾἌρχι- 
λοχος᾽ ξείνια δυςμενέσιν λυ- 
γρὰ χαριξόμενοι. Ἐγέατγαςί 
ΟΌΒΘΥν 5 ὑπαῦ ὑπ Υ6 15 ΠΘΥ6 δὴ 411π- 
50 ἴο ὕΠ6 ττιγθυ οὗ Αρδιηθιηηοι 
Ῥοτρούγα θα ἀπτῖηρ' αὶ θαπαποῦ. ΟΥ̓. 
ἨἩοπιοῦ Θά. λ. 406 5ᾳ4ᾳ. οοιηρδγοθα 
101} δ᾽, ὅ84 546. 

Υ. 98. ὅπως δρῦν δὁλοτόμοι) 
Ἐτο ΗοιηοΥ. 8.66 1]. ν, 889. π, 
482. 

Ὑ{-10.: ϑ680!.: ῇ ̓μοῦ φέρε- 
καῖ" δὲ δὲ καὶ τὰ τῆς Χρυσοϑέμι- 
δος πὰ ἄκειται». αὐτῇ γε, διὰ τὸ 
πάνυ ἀλγεῖν οὔδένα κατ᾽ ἀξίαν 
φροντίζειν τῶν γεγονότων ὄιεται 
ἢ μόνην αὐτήν. 86 ν. 1180. «πᾶ 
ΤΥ Ποΐθ οὐ Απηΐ. 928, 

γ. 109. βόῖιοῖ.: ἀδέκως οἱἰ- 
κτρῶς τε' ἔν τισιν ὑπόκειται 
ἀντὶ τοῦ ἀδίκως ἀεικῶς. καὶ οἷ- 
Ἀτρῶς μὲν διὰ τὸ βίᾳ καὶ ἐπιβου- 
λευϑέντα᾽" ἀεικῶς δέ, ὅτι πελέκει 
αὐτὸν μεϑ᾽ ὕβρεως ἐτίσατο. Οἱ 
ὑπΠ6 ποτᾷ αὐκῶς οἵ. 2306. 2106. ἀπᾶ 
πὸ Ομ η0 ἢ Οχρυθϑϑίοηβ αὐκέα δπᾶ 
αἰκίξεσϑαι. 

9 Ἑ 



αν “ ἐς ΑΕ ΩΣ ἌΡ» ΓΝ ὐος ἘΡΕΡΥ ΞΙ ΕἸ Δ Δ ΩΣ ΣῊ χὰ Ἐΐ δλντο 3 ἸΝ τὰν" 

τ ΠΥ, 

90 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ . 

100 ἔςτ᾽ ἂν παμφεγγεῖς ἄστρων 
ῥιπάς, λεύσσω δὲ τόδ᾽ ἡμαρ. 
μὴ οὐ. τεκνολέτειο᾽ ὧς τις ἀηδὼν, 
ἐπὶ κωκυτῷ τῶνδε πατρῴων 
πρὸ ϑυρῶν ἠχὼ πᾶσι προφωνεῖν. 

110 ὦ δῶμ᾽ ᾿Δΐδου καὶ Περσεφόνης. 
ὦ χϑόνι᾽ Ἑρμῆ. καὶ πότνι᾽ ᾽4ρα, 
ἐὸι πρρὲ τε ϑεῶν παῖδες Ἐρινύες, 
ὃ τοῦς ἀδίκως ϑνήσκοντας ὁρᾶτ᾽, 

11ῦ ἐλϑεέ. ἀρήξατε, 
τίσασϑε πατρὸς φόνον ἡμετέρου, 
καί μοι τὸν ἐμὸν πέμψατ᾽ ἀδελφόν. 
μούνη γὰρ ἄγειν οὐκ ἔτι σωκῶ 
λύπης ἀντίῤῥοπον ἄχϑος. 120 

(στροφὴ α΄.) 
ἢ ΧΟΡΌΣ, 

120 ᾽4 παῖ, παὶ δυστανοτάτας 

γ. 10 54. ἄστρων διπας)] 
ΤἼῊΘ νυν ]κ πρ 50 Δ Υ 5, ἴῃ Οὐγιηδῃ 
45» Β]1 ΚΟΥ (ΘΥ ϑιοτπο. Οἱ 
«ἀ]οοὐνοβ πκ παμφεγγής τηθη- 
ὑϊοη πᾶ5 Ῥθθὴ τηϑᾶθ αὖ 'Γσδοι. ὅ0 
5ᾳ. ΕῸΥ λεύσσω δὲ 566 ποίθ ὁ 
ῬΆὨ1]. 810. 

Υ. 101. τεκνολέτειρ᾽ -- η- 
δώίν  ἐγοααθηΐ ΘΟ ΡΥ 50} ΔΙΠΟΠρ' 
{π6 ροοΐῖβ. ὅθ {π6 διαῦπουβ αποΐοα 
Ὀγ Εγΐέυγαν, οι. Οα. τ, 518. 
ΑΘ 56}. Αρ, 1102. ΟΔ111τ, ἢ. 1ῃ 
Ιανδοὺυ. Ῥα]ὰδᾷᾶ. 94. νι ρϑδη- 
ἢ οΙτ᾽5 ποΐθ. ΜΌΒΟΒ. 1,21. γττγρ. 
ϑοτγρ. ΤΡ, 511 54ᾳᾳ. ἃπα Ἡνγρίη. 
ἴδ. ΧΙ,Υ. δηα 15 οομητηθηὐαύοῦϑ. 
Οη ὅπ6 ῬΈγαΒ6 οὐ λήξω ϑρήνων, 
μὴ οὔκ ἠχὼ προφωνεῖν οἵ, ν. 182: 
οὐκ ἐθέλω προλιπεῖν τόδε, μὴ οὐ 
τ. ὅθε Βοϑ 8. 186, 7. Ῥ. β. ἀμπὰ 
ΙΥ ΠὈΧΟΌΥθιΒ 11. ὁ ᾽θδά, ῬῬ. 
108 56. 

γ.108.. ἐπὶ κωκυτ ῷ]) Ηοι- 
Τὴ 3 ἢ ΓΘΙΠΔΥΪΚΒ: »Ἐνξαναι 1Π6ΟΥ- 
ΥΘΟΥΙΥ ΒΔ γ5 ὑπαῖ ἠχὼ. ἐπὶ κωκυτῶ 
15. 1π6 βᾷτηθ ἃ8 ἠχὼ ϑρηνητικήν. 
11 Ἰηθϑὴ5 ἃ ΟΥΥ Ρτογοκίῃρ 
οὔ οΥτβ ἰο ρσυΐϊοῖ ἐπὶ κωκυτῷ 15 
πο πΐηρ τοῦ {πῃ κωχύουσα. 
Μϑην ΘΧϑιρ]65 οὗ {Π15 Κιπα δ 16 
αποίοα Ργ Μοῦ. 8: ὅ86. 

Υ. 111 5ᾳ. ἀρὰ -- Ἔρφινύες] 
ΤΊΉΘΥΘ 15 πὸ αΙΠου]ῦν ἴῃ πὸ ἕδος 
οὗ {πΠ6586 σοάάοββδθβ, ὅπ6 Ὀίγτεθ πᾶ 
ἘΠΤ165, μοΐηρ πηϊ θᾶ; οἵ, Ο. ΜᾺ1- 
161 οὐ Αθϑβοῆ. Ἐπιμη. Ρ. 10ὅ 5ᾳ. Θη 
{πὸ δρι ποῦ σεμναὶ ΔΡΡΙΘα ἴο {6 πη, 
566 οὖ ΑἹ. 818.Ὀ. ΤΊΘ βδῖη8 ρϑυ8ο- 
ὨδΡ ΘΒ. ἃΥΘ Βύγ!ϑα ϑεῶν παῖδες ἴο 
5ηθν {πον αἰγῖηθ ΟΥΡΐη, ἃ 5. ἴῃ 
Απῇ. 986. Οὐ Μοιον χϑόνιος, 
Ϊ. ὁ. 1 6 Υη8]. ,386 ὁ Α]. 818. 

Υ. 118 54. ἄγειν -- ἄχϑος] 
ῬΟΥΒΟΙ 58 ΘΟΥΤΘΟΙΥ, 8.5 γγ8 Δ ΓΘ 
1 οΥη θα θγῪ Μοηϊς, ἐπεὶ ἘΠθοῖγα 
ΒΕΥΒ ὑπαῦ 516 15. Π0Ὸ ἸΟΠΡΘΥ Δ Ό]8 
ΔΙΟΠΘ ἴο γϑῖδθθ πρ {Ππ6 νγοὶρηῦ οἵ 
ΘΥΙΘΥ ἴῃ Π|6 οὐμοὺ 5616. ἤγειν ἰβ 
ἂν ὙΟΥ τιθ64. ΡΥΌΡΘΥΪΥ οὗ νι οῖρη- 
ἴηρ. Τὴ τηϑίαρῃον 15. ἀουνοα 
ἔγοτη ὑπ6 56. 110 γΤαῖθθ ΠΡ ἃ ΠΘανΥ 
γοῖρηῦ ἴῃ Οη6. 56816 ὈῚ ΡΥΘΒΒΙΠρ' 
ἀονη πΠ6 οἴπου. ἨΈ Μ. ΟΥ 
ΑΘ 509}. Ῥουβ. 846: τάλαντα βρίσας 
οὐκ ἰσοῤῥόπῳ τύχῃ «πᾶ ΒΊΟτ ἢ, 
ἴῃ οἽ]οββ. ν. 802. 

Υ, 118. δ6Π01.: σωκῶ" ἀντὶ τοῦ 
ἰσχύω" οἵ δὲ νεώτεροι ἀντὶ τοῦ 
σωώζω. 

γ. 120. 56}ο].: “Πάροδός ἐστι 
Χοροῦ γυναικῶν την ἢ Ἠλέκτρᾳ 
συναχϑομένων᾽ δυστανουτά- , 



ἨΛΈΚΤΡΑ. , 9Ἵ 

Ηλέχτρα ματρός. τίν᾽ 354 , ξ΄ ς᾽ ὙΠῸ Κ 
ἀξὶ τάχεις ὧδ ἀκόρεστον 

οἰμωγὰν 
τὸν πάλαι ἐκ δολερᾶς ἀϑεώτατα: 
ματρὸς ἁλόντ᾽ ἀπάταις ᾿Δἀγαμέμνονα, 120 

125 χακᾷ τε χειρὶ πρόδοτον; 
δλοιτ᾽, εἴ μοι ϑέμις τάδ᾽ 

ς ς ᾿ Ἁ 

ὡς ὁ τὰδὲε πορῶν 
3 - 

αὐδᾶν. 

1 ΕΥ̓ ὍΒΙ ΟἿΝ ΦῊ Ὑμῖν. ἘΣ 
9 
ὦ γενέϑλα γενναίων. 
ἥκετ᾽ ἐμῶν καμάτων παραμύϑιον᾽ : 130 

121. Ἠλέκτρα ματρὸς, τίν᾽ 
γὰν. Ὁϊπᾶᾷ. 

τας δέ, τῆς ἐξωλεστάτης" οὐ 
γὰρ ἐπὶ ᾿οἴκτου ἐστίν ὁ λόγος. 866 
οη Οϑᾷ. ΒΝ. 1144. 

Υ͂. 191 84ᾳᾳ. τέν᾽ ἀἐξὶ..3} 4γα- 
μέμνον α] ΤΠ6 ψογᾶβ τάκεις οὐ- 

“ μωγᾶν ᾿ιδγθ τηθᾶη: γοῖ ΡΟΙΓΤ 
ἔον ἢ ΘΟ ΡΠ! αἰπύ 5. Εν ὑπὸ νοῦ 

τήκειν ῬΙΟΡΘΙΥ͂Υ Πηθδ 8 ὅθ πὶ ἃ ἴκ 6 
απίά, 50. {Ππῶῦ πγ ὑπίηρ' τ Δ Ὺ 
ΟΥον. Ἠδποο δάκρυα τήκειν τητδύ 
πθεμ, ὅ 0 56 ἃ θὲ 8, ΘΒΡΘΟΙΘΙΥ 
5 ὕπΠ6 νογά τέγγειν, ΕΠ ἢ Ροβδ65- 

565 ΠΘΕΥ͂Υ {Π|6 ΒΦ Πη6 ΒΙ ΘΠ αὐ οι, 
ἰδ 50 τι5θ4 ὙγῖὉἢ} {16 Δ ΘΟΊΙΒ. δάκρυα, 
«πα τέγγεται ὄμβρος οοοαν ἴῃ Οδᾶ. 
ἮΝ. 1279. δἴηοο ὑμπουθίοσθ {Π 6 γ6 ὀδ ἢ 
ῬΘ6 πὸ ἀοιιθὺ ἃ5. [0 {Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΝ 
τήχειν δάκρυα, 10 ΒΘΘΙῺ5 Οἴθδν ὑπεΐ 
τάκειν οἰμωγάν 15 τἱρῖγ ραὺ ἴπ 
0Π6 5686 1 πεν τηθηὐϊομθα. Βα 
{Ππθ ΡΠ γα 56 1056] 15 1ο1πθα νν10}} {Π6 
ἀοοιδαῦνο Ζγαμέμνονα, Ὀοόδτιδ6 
{Ππογ6 15. πὸ αιβογθποθ οὐ 5656 
θούννθθῃ οἰμώξειν οἰμωγήν ὡπᾷ {ΠΗ 
ΒΙΠΡΙΘ οἰμώξειν. 
. ἦ.123. ἀ ϑεώτατα]) δον. 1181: 
ὦ σῶμ᾽ ἀτίμως κάϑέως ἐφϑαρ- 
μένον. 

Υ. 128. κακᾷ -- πρύδοτον] 
Βύπηοῖκ μα ΜαβρΥύανθ, ὙΠῸ 816" 
Το] ον α Ὀν {πΠ6 Ἰαῦοὺ ϑαϊΐουρ, ἴη- 
ουρυθῦ ὕΠπΠ656 νου β ὑππ|5, ΘΟΙ ΓΤ ΔΥΥ 
ἴο {Π6 τιβειρα οὐ πὸ Ἰδηρτιαρθ: ἢ ἃ 
Ρούγαγοα το ἃ ΟΜ ΦΙΑΙΥ 
πη ἃ, ΠϑΘ]Υ, ὅπ παπᾶ οὗ Αο- 
οἰβέμιιδ. Κακᾷ χϑιρί 15 ταῦπου {Π6 

᾿ 4δύῦϊνο οὗ ᾿ηδύγυασηθηῦ, δα ΠΙΘΔΙΒ 

" ἀεὶ --- Τάκεις ὧδ ἀκόρεστον οἰμω- 

ὉΠ 6 ψιοϊκοα παπᾶ οἵ ΟἸγίδο- 
1 ἢ Θ 50 Υ 8, Ὁ. ὙΥΒ1Ὸ ἢ ΑΘ ΑΙΠΘΙΏΠΟΙ 15 
Πού 5814 ἰδ Β6 Βοίῃ ἐακΚοπᾷ(άλους) 
πᾷ Βοίταν οα (πρόδοτος). ξ ῃ664 
ΒΟΔΡΟΘΙΥ τϑιηδνκ {Ππ0 νον β ἐκ δο- 
λερᾶς ματρὸς ἀοροπᾷ ποΐ ου ἀπά- 
ταις, Ὀπὺ οα {Π6 Ρϑρ οἴ ρ]6 ἁλόντα. 
Οπ ἸΠ6 ΡδΥΌο616. ὡς, 5ἰρηῖγίπρ; 
σψοῦ]α ὑπὰὐ, Τ 158 ὉΠ 8 ὕ,- 566 
ΟΠ ΑἹ. 898. Ὁ τάδε πορών ἸλΘ 818: 
6 πὸ Ὀτνοπρσῃῦ ἀρ οῦύῦ {Π15, 
ἷ. 6. 0 γγχὰβ πὸ δυΐποῦυ οὗ Ν 
4664, νἱχ. ΑΘρΊβίμτιβ. 5.680]. : 
ὁ τάδε «τορῶν᾽ λέαν αἰδήμων: ὃ 
Χορός. ὃς ἐπὶ τὸν 4ἴγισϑον τρέπει, 
τὴν αἰτίαν. καὶ γυναικῶν ἔστιν 
ἔδιον τὸ μηδὲ ἐπὶ τοῖς προφανέσιν 
ἀμαρτήμασι καταλέγειν ἄλλης γυ- 
ναιπός. καὶ τὸ εἴ μοι θέμις τα δ᾽ 
αὐδᾶν λίαν ἠϑικὸν καὶ ἀἁρμόξον 
γυναιξίν. 

Υ. 126. εἴ μοι -- , αὔδ ἃ υ) 
56}0].: ἐπεὶ κατ᾽ ἀρχόντων ἣν ὃ 
λόγος, ἢ ἐπεὶ δοκεῖ δυςφηινεῖν, 
φησίν" εἰ δίκαιόν ἐστιν, οὕτως 
εὔχομαι. 

Υ. 127, 5680].: ὦ γενέϑλα᾽ ὦ 
παῖδες τῶν εὐγενῶν Μυκηναίων. 

ΥΝ. 128 5αᾳ. ΒόΠ01:ς: ἥκετ᾽ ἐμῶν 
καμότων᾽ οἶδα, φησίν, ὃ πράτ- 
τῶ, καὶ οὐ λανϑάνει μξ; ὅτι ὑπὲρ 
τὸ δέον ποιῶ" ἢ οἶδα, ὅτι μοι εὐ- 
νοεῖτε, ἵνα συνάπτῃ τῷ ̓προκειμέ- 
νῷ ἥκετ᾽ ἐμῶν καμάτων πα- 
ραμύϑιον. ἄμεινον δὲ τὸ πρῶ- 
τον. πο Ἰαύου τηὐουρυθίδ!ϊοη 15 
ὉΠ6 ΟὨΪΥ ὁούγθοῦ οὁμ6, δηα {Π6 ὁ0η- 



οἶδά τε καὶ ξυνέημι τάδ᾽, 
1530 φυγγάνει" οὐδ᾽ ἐθέλω προλιπεῖν τόδε, 

μὴ οὐ τὸν ἐμὸν στοναχεῖν πατέρ᾽ ἄϑλιον. 

ἀλλ᾽, ὦ παντοίας φιλότητος ἈΑΕΣΝ ἐχαὶ χάριν, 

ἐὰτέ μ ὧδ᾽ ἀλύειν, 
αἰαῖ. ἵχνοῦμαι. 

(ἀντιστρ. α΄.) 

ἈΦ ΟΡΌΟΌΣΣ 

ἀλλ᾽ οὔτοι τόν γ᾽ ἐξ ̓ Δ4ΐἴδα 
παγκοίνου λίμνας πατέρ᾽ 

190 

9 ἘΞ Ἁ -» Ἷ ᾿ς ἌΡ 

ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν μετρίων ἐπ᾽ ἀμήχανον 

ἄλγος ἀεὶ στενάχουσα διόλλυσαι. 

Υ. 181. Τιπηᾷ. στεναχεῖν. 
ν. 189. Ἡθτπιδπη [8η4 Τ) 1 ἄ οΥΕ] Ῥαΐ ἃ Θομηπηδ ἴον διόλλυσαι, ὙΠ 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂ΣΙ 

"ὔ , 

οὐ τέμε. 

ἀνστάσεις οὔτε γόοισιν. 

: οὔτ᾽ ἄνταις, 

ϑα ἃ {811 βδύορ οἴξου κακῶν ἴῃ ν. 140. 

πθχίοη οὗ [Π6 ψΠΟ]6 ρϑδβδρο 15 δ 5 
ἔΉ]Π]ονγϑ: Ὁ οὔβρυϊηρ' οὐ ποῦ] ρΡὰἃ- 
τϑηΐβ, γ9 ἢδνθ ὁοηθ ἱπᾶαθϑᾶ ἴο 
ΟΠ ουῦ 116 1ἢ ΤΩΥ ΤΪΒΘΙῪ (1 ΚΠΟΥ 
{Π15.,. ΠΟΙ 4065 1Ὁ Θθοδρθ 1π|6), γοῦ 
Ὑ{1Π1 ποῦ ὁθῶβθ ὅο Ῥθυγε1] ΤῺ 5116, 
θα 1 τηὐγοδύ γοῦ ἴο ΦΊΊΟΥΥ πὶ ἴο 
1ηαπ|ρ 1 ἴῃ ΘΧΟΘΒΒΙ͂Υ 6 ρ θῇ. 

Ύ:198. ἐμῶν --παραμύϑ'ιουν]) 
ΠΟ ὑπίηρ' 15. ρα ΤῸΓ {Π 6 ῬΘύβ0Π, 
οἵ, Μδύθῃ, 8. 429ϑθ. ποὺ 8. 91, 
2, ἃ. α. 

Υ͂. 129 5ᾳ. οἶδα ---φυγγάνει) 
ΓΠΙΒ 15 ποῦ ἃ δα οϊορυ, θαύ ἃ τ- 
ρΡούϊθιου. οχμιθιπρ' οσγθαῦ ρϑύῃοϑβ. 
566 ποῖθ οἡ ἔπι, Οὐ. 157. ΜΌΒΟΝ. 
50 Ὁ θα δ᾽}. Αὐἱβίοου. Ρ. 080, 18: 
ὁρᾶτε καὶ συνίετε. 
Δ. 180, οὐδ᾽ ἐϑ'έλω] 1. ὁ. ἀλλ᾽ 

οὖκμ ἐθέλω. ἘΡῚ ὙΠΟ τϑᾶβοι 
Ἡοτδη πη, οΥΘΥ ΒΟ6. οὗπ ον 6α!- 
[ΟΥΒ.. πτούο ἰλ βϑρδυδίθιν οὐ δ᾽ 
ἐθέλω. 

Ὑ.:138. 56}.01].: ἀλύειν' ἐν ἄλλῳ 
δυςφορεῖν σημαένει" ἐνίοτε δὲ τὸ 
γεγηϑέναι, ἀπὸ τῆς ἀλέας καὶ δια- 
χύσεως. Ὅμηρος (Θά. σ, 882.) ἦ 
ἀλύεις, οτι ρον ἐνίκησας 
τὸν ἀλήτην. 

γ. 18ὅ---189. ἀλλ᾽ οὔτοι -- 
διόλλυσαι] Τὴ6 οομπθχίοῃ 15 

{π|5: θαὺ γοῦ ποῖ ἘΠΙ Σ ἀ 
ΟΠ ΔΟΚ γ ἔαύπον ἔτ πὸ 
ἀθεάθν ΟΠ ΠΡ ΟΥ ΒΥ ῥταγτος ' 
ΘΥβ, θα ἀτῦ ἀούτγογίηρ ὑπ γ- 
561} ψτλ δα ἰπ θαγ 819 συϊθῖ, 
Ν. 186. 5680].: ἃ χ᾽ οὔτοι 

τόν γ᾽ ἐξ ᾿4ἴδα᾽ Ὅμηρος (1. ὠ, 
ὅ24.})" οὐ γάρτις πρῆξις πέλε- 
ταιἈρυξεροῖο γόοιο. Βτη Οἷς 
αποῦθ5 Ἐλιν. ΑἸο, 999: τόλμα δ᾽, οὐ 
γὰρ ἀνάξεις ποτ᾽ ἔνερϑεν κλαίων ᾿ς 
τοὺς φϑιμένους ἄνω. ἃπᾷ ΤΙ. ως, 
ὅδ0. Τηρίοδᾷ οὗ {ΠπῸ νγογᾶβ τόν γ 
ἐξ -- λίμνας 99 σοῦ] τ Π 6. ; 
ΟΚΡΟΟΗ τόν γε ἐν Ἄιδου παγκόινῳ. 
λίμνῃ ἐξ αὐτῆς, Βευύ 566 Μούῃ. 
δ, ὅ96., ἃ 

γ. 186. ΘΠ]. : παγκοίνου᾽ βδος. 
ἣν ἅπαντας ἐφικέσθαι δεῖ. 
οῃ Οθἅ. Ο. 1647, 

Υ. 1871. οὔτ᾽ ἄνταις] Ἠ65 
μα 5: ἄντῃσι" λιτανξίαις 2. - 
τήσεσιν. ὅ'9Π0].: οὔτε ὀδυρομένη 
οὔτε παρακαλοῦσα τοὺς θεούς. 
καὶ Αἰσχύλος" μόνος ϑεῶν γὰρ 
ϑάνατος οὐ δώρων ρᾷ, μό- 
νος οὐ δέχεται γλυκερᾶς μέ- 
ρος ἐλπέδος. 

Υ. 188 »ᾳ. ἀλλ᾽ ἀπὸ -- διόλ- 
λυσαι]Τμδ ροοὺ Ἀρρϑᾶνβ [ο πιθᾶπ 
Βα ἐαἀγδηοΐηρ ἔσο ἃ οαθ- 

ὅθ. ἐπ 

ἕῳ ὡς 

ἵ Ἶ 



ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 25 

Μ0 ἐν οἷς ἀνάλυσίς ἐστιν οὐδεμία κακῶν, 
τί μον τῶν δυςφόρων ἐφίει; 

ἘΓΛΌΕΣΙΣ ΡΣ 

νήπιος. ὃς τῶν οἰχτρῶς 14 

οἰχομένων γονέων ἐπιλάϑεται. 
ἀλλ᾽ ἐμέ γ᾽ ἃ στονόεσσ᾽ ἄραρεν φρένας, 

145 ἃ Ἴτυν, αἰὲν Ἴτυν ὀλοφύρεται 

Υ. 149. ΤὉϊπᾶ. αἰαῖ δακρύεις. 

γχεύοίο δ 1Ώ58Πη6 156 Π]Ρ ΘΠ Ο6 
οἔργηϊΙθε, γοῖ 15} το ἀδύτου 
γοπΥδο] νιὺ ἢ γοῦν ὁο- 
ῬΙδΙη 5, 1. 6. θα γοῖ ἀγὸ ἀθϑίτου- 
ἴπρ’ γοι 561 τα ἢ γοῦν οοητπιθά 
ΘΟΙΠΡΙἰπβ, ποῦ ουϊθντηρ' πιο θγἃ- 
[6 ]γ., θυ ρ᾽νίπρ' γ οι 561 τιρ ἴο {116 
πηοϑῦ ,"Ῥαββίομδίθ ουἹοϑῖ. Διόλλυμαι 

τς ἐπ᾽ ἄλγος ΡΙΟΡΘΙΙ͂Σ ΒΙσΏΪΠΘΒ 1 στ 5 ἢ 
ἰηΐο σγιθέίο ιν οὐγῆ ἀθδύῦτιο- 
ἰἴοη. Νοϑνθ ΘοΙηΡΆΥΘΒ Ἐπ ΤῚΡ. 
Απάτομι, 699: εὖ μὴ φϑερξεὲ τῆςδ᾽ 
ὡς τάχιςτ᾽ ἀπὸ στέγης. Ι͂η Αὐ]ὶ- 
56 ΡΕ, δεῦρ᾽ ἀνεφϑάρης, ἐκφϑα- 
ρεὶς οὐκ οἶδ᾽ ὅποι, οὐ Μ ΠΟ 5660 
Βταπ 6 ὁ Εἰο6165. 949. 

Ψ. 140. ἐν οἷς] ΤΠῚ5. τοιιϑὺ θ6 
 γοἤουτθα τὸ {πὸ ποῦῃ Ὁ] ονγῖηρ', τῶν 
δυςφόρων, 1. 6. ἴο ἐτιος 

Υ. 141. ὅ601.: ἐφέῃ᾽ ἐπιϑυ-. 
μεὶς, τί μου: φησί, τούτων γλίχῃ, 
ἅπερ ἐστὶν οὐκ εὐκόλως φέρειν,’ 
ϑρήνον καὶ πένϑους. 
ΟΥ, 144. ἐμέ γ᾽ -- φρένα ς] 
ΑἸΠΒοαρῖι ἄραρεν ἰβ ὑπ βϑοομά 
δονῖδυ οὗ ὑπὸ νυ ἄρω οΥ τύπον 
ἀραρίσκω, γοὺ {π6Ὸ Βομο]αβῦ, ἃ]- 
{πουρ ποὺ φόσιγεαΐθ ἴῃ 15 τηΐοι- 
ΡῬυθθθίοη, πῶ5 5πθυγη ὑπῶῦ Ὁ ταύ Υ 
ῬΟΒΒΘΒΒ65. ὑΠ6 βθη86 οὗ {Π6 ψϑὺΡ 
ἀρέσμω οΟΥ̓Ϊδ δουϊδῦ ἤρεσα. 50 
ἈΡΟΠΠομῖτι5 ἈΠ οαἴτι5 πὸ τπι5θ4 ἤρεσα 
ἴῃ πὸ βϑ 16 5686 ἴῃ ὙὙΠΊΟΠ Ἡ ΟΠΊΘΥ 
μὲθ5 ἤρᾶρον. ΕὟΥ ἴῃ ΘΧΡΥΘΒΒΙηρ' 
Ἐπ6 βθηθ6 οὗ Οά. ε, 9ὅ. ξ, 111: 
ἤραρε ϑυμὸν ἐδωδῇ, ΑνοΙΪὀπίτα 
Ἡποαϊπ51Π, 8501. Πὸ5 ἀσπασίως 
δόρπῳω τε ποτῆτί τὲ ϑυμὸν ἄρεσ- 
σαν. Βιεῦ {πΠ6 νϑὰ ἀρέσκειν 15 ποῖ 
ΟἾΪΥ Ἰοϊηθα ὙΠ ὁπ ἀδτῖνο, Βα 

κου ῖδα ἢ {Ππ6 ϑοοιιδαύνθ, πῶν- 
ἴηρ' {Ππ6 βιοηϊποδύϊοι οὗ το ὀοποῖ- 
11αῦθ., ἃ 15. Βῆονψῃ ὉΥ Μδύτψῃ. 8. 
411, δ. πού. 2. 601]. 8. 226. ΟὐπιρδΥθ 
4150 Α]. ὅ84. ΤΠΘΥΘ 15 πού ηρ' 9Ὁ- 
7θουοπα]6 ἴῃ {116 ἀοα 16 ἀφοιιβδ- 
ἐἶγε ἐμέ ἀπ φρένας. ΟἿ ῬΙΠΙοΟΥ. 
1278. ΤΠ6 Βομο!δαβύ, ὑπὸ ἰπδοοιι- 
ΤΟΥ οὗ  ΠΟ58 τηξουργοϊα οι Τπᾶνθ 
1ἸηΘη ὑ]0η 64], Πῶ5 ὑπὶ5 ποίρ: ἀττικῶς. 
τὸ ἄραρέ μ8 ἀντὶ τοῦ ἤρεσέ μου 
ταῖς φρεσέν᾽ ἀντὶ τοῦ σύμφωνα 
πράσσομεν ἐγὼ καὶ ἀηδὼν ἕνεχα 
τοῦ ϑρηνεῖν. Ἄλλως. οἷον σννήρ- 
μοσταί μου ταῖς φρεσί, τουτέστιν᾽ 
ἐκείνην ζηλῶ τὴν ἀεὶ τὸν Ἴτυν 
στενάξουσαν. Εἰς τὸ αὐτό. καὶ 
᾿Δριστοφάνης (Εδη. 108.)»ἕ σὲ δὲ 
ταῦτ ἘΝ σκει. 

Υ. 148. Ἴτυν κτλ.}] ΑΘ568}. 
Αρ. 1142: οἷα τις ξουϑὰ ἀκόρετος 
,βοᾶς, φεῦ, ταλαίναις φρεσὶν Ἴτυν 
Ἴτυν στένουσ᾽ ,ἀμφιϑαλῆ κακοῖς 
ἀηδὼν βίον. ἴϊτυς τοῖον ΠοΥῸ 
ΠΟΥ ἴῃ πῃ6 δηδρδθϑίϊο ΥΘΥΒΘ ἴῃ 
Αὐτδύορ πε. Αν. 212: τὸν “ἐμὸν 
καὶ σὸν πολύδαχρυν Ἴτυν ἐλελι- 
ζομένη, πᾶ ὑπ δύ 50 ΠῈ 016 τηϑθ 
Ἰοπρ' Ὀγ πὸ ἔογοθ οὗ ὑπὸ 1οὔπι5., Ραὶ 
ΟΠΠΟν5. ἐπθ βϑιηθ ἰδ ὈῪ ΒΟ, 
αν ρΙ 465 τη 8 ΚΘΒ στάχυς δια γένυς 
Ἰοηρ' ἴῃ Ηθγο. ἢ. ν. ὅ: Σπαρτῶν 
στάχυς ἔβλαστεν, ὧν γένους Ἄρης. 
δα ἴῃ ΕἸΘοῦν. ν. 1214: βοὰν δ᾽ 
ἔλασκε τάνδε πρὸς γένυν ἐμὰν τι- 
ἡ εῖσα χεῖρας. δ'πα τη ἃ ἔτα ριηθηΐ 
ΟΥ̓ ΜΟΙΘΑρῸΥ Ρτθβουγϑά ὈΥ Μίδο ΤΟ. 
γ, 18: γένυν ἔπαλλ᾽ ᾿ἡγκαῖος, οἵ 
δὲ Θεστίου. ὙΥ͂. ΠΙΝΘΟΝΕ. Οἱ 
{πῸ ἔφ 16 ἕο νυ ἢ πὸ ροϑῦ ΔΠ1πᾶ68, 
οἵ. Ἐπ πιοῦοῦ, οα Ηομ. Θά. τ, δ18. 



ΣΟΦΟΚΛΒΟΥΣ 

ὄρνις ἀτυξομένα, “ιὸς ἄγγελος. Ἢ 
ἰὼ “παντλάμων Νιόβα., σὲ δ᾽ ἔγωγδ νέμω ϑεόν, 180 
ἅτ᾽ ἐν τάφῳ πετραίῳ Ε:-. 
ἀξὶ δακρύεις. 

(στροφὴ β΄.) 
ΧΟΡΟΣ. 

160 οὔτοι σοὺ μούνῳ. τέκνον, 
ἄχος ἐφάνη βροτῶν, ἐὶ 

, πρὸς ὃ τι σὺ τῶν ἔνδον εἶ περισσά, 156 
οἷς ὁμόϑεν εἶ καὶ γονᾷ ξύναιμος. 
οἵα Χρυσόϑεμις ξώει καὶ Ἰφιάνασσα, 

γ. 1ὅ4. Τίπαον ἢ ἸΔΘΥΘΙΥ ΡΙαθο5. ἃ οοιπιηδ ἃ {π6 6 πᾶ οὗ πὸ πθ΄. 

Υ͂. 1406. Κ5610].: ἀτυξομένα" ὟΟΥ. 162. Β680].: περισσά" ἀντὶ 
ἐχπληττομένη τοῖς συμβεβηκόσι "τοῦ ἄμετρος ἐν τῷ ϑρηνεῖν" περισ- 
καὶ ὀδυρομένη. τὸ δὲ “ιὸς ἄγγε- σῶς. φησίν, ὀδύρῃ παρὰ τούτους. 
λος, ὅτι τὸ ἔαρ σημαΐένξι Ὅμηρος οἷς ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους͵ τυγχάνεις. Ἦ 
(θά. τ, ὅ18.)" ὡς δ᾽ ὅτε Πανδα- ὥςτε καὶ ἕτερόν τι διδάσκει ἡμᾶς, ΣΝ 
'ρέου κούρη, χλωρηὶς ἀηδών, ὅτι καὶ ἀδελφαὶ αὐτῇ εἶσι δύομέ. 
καλὸν ἀείδῃσιν ἔκχρος νέον τριώτερον τὴν συμφορὰν φέρουσαι. ) 
ἱσταμένοιο. καὶ Σαπφώ" ἤρος Υ. 184. Χρυσόϑεμις---Ἰφιᾶά- 
ἄγγελ᾽, ἵμερόφων᾽ ἀηδών. νασσα] ἩοπιοΥ, ΜΠ0Ὸ τὰᾶβ ὑπ-ὸὃὦὦ 
Βυὺ 1ὖ 15. ποὺ οἴθδνυ ἢν ὕπ6 πἰρηῦ- δοσποϊηῦθα τυ ἢ {πὸ 8 0]6 ὁΘοπ θυ - 
ἴπρα]6, ὕηθ ΠΔΥΡΙΏΡΟΥΙ οἵ 5ρυῖηρ, ἴηρ' ὅΠ6 5ϑουῖῆοο οὗ ΤρΡΠΙρθηἶδ, τη - 
5Π 014 θ6 ὁ 1Π16 4 Π6 ΤηΘΘΒΘΏΡΟΥ ΟΥἨ {105 ὕΠπτθθ ἀδαρσῃῦθυβ οὗ Αρδπιθ- 
9ον96. Εν. δ ΟΟΌΒ Ορβθύνοδ: ,Οη τῇποῦ 1Π|δα. τ, 144. γίχ. ΟἾγγδ8ο- 
ὑπ ννοτᾶβ Ζιὸς ἄγγελος 566 Βατ- ἐποπῖβ, ᾿ϑοᾶϊοθ, ἃπᾶ Τρ ἴδηε58ᾶ. 
οὶ ἴῃ ΟἸαββῖο}] «ουση8}. ΧΧΥΤΙ. Τὴ {Π6 ΤΪΠΟΥ 50 ΠΟ] 1 ο ἐπ 6 Ρ88- 
Ρ. 92. ΤΠ πρθ ρα }6 15 βού Ὁ βᾶρθ, Τ,δοῦϊοθ 15. β814 τὸ 6 {π6 
Ψογ6 [ο ΘΠΠΟθὁ6. ὅΠπ6 ορθηΐηρ οὔ βϑηθ ἃβ 5Π6 ψ ]Ποῖὴ ὑπ6 ὑσταρθαϊθηβ ἡ 
5Βρυΐηρ, ΚΝ. ΤῊ ΧΡ] μδύϊοη 15. αρ- 6811 Ἐ]θοῖτα, πα Τρμϊδπαδδα 6ΠπῸ 
Ργονϑα Ὀγ Βοΐβϑομπδϑο. 58 116 ὃ 5 ΤρΡΕρ θα. Τ15 15 οοπῆν- 

γ.141. σὲ δ᾽ -- ϑεόν] Βα ΄τπρᾶ Ὀγ Ευτνίρίθ5 Ογοβί, ν, 22: 
{πΠ66 4ΟἹ ἀθθιη ἃ σοἋα 6855; 1. 6. ᾿γαμέμνων ἄναξ, ῳ παρϑένοι μὲν 
1 0811 {πηΠ66 νϑῦὺ ΠᾶρΡρυΥ. Ομ. {πὸ τρεῖς ἔφυμεν ἐκ μιᾶς; Χρυσόϑεμις 
Ῥοβί ίοι οὐ {πὸ ρδυίϊοϊθ δέβϑθϑ ποίθ ᾿Ιφιγένεια τ΄ λέκτρα. τ΄ ἐγώ. 
0. Α]. 1581. Οπ ΝΙοθα 566 Δηῦ. Απα ΤΠ πογϑῦϊπ 1, 86. το] αῦθϑ ὑπὰΐ 
81 546. ΤρΗϊδηδδδδ γγ 85 βϑουβοδᾶ αὐ Αα]18. 

Υ. 148. 5610].: ἐν τάφῳ πε- Τὰ βορ!ιοο]θθ, Ὑ110. ἀθοιιβο5. Αρῶ- 
τραΐφ᾽" τουτέστιν, δ φϑλιδεμέηχνς τπθιποη οὗ ἰ5 ἀαπιρη ον 5 ἀθϑίῃ, 
καὶ Ὅμηρος (Ι. ὠ, 618.) ἐν ν. ὅ80., 10 15 Θνιαἀθηὺ {Ππῶῦ γὸ τσ ὁ 
πύλῳ, δι φασὶ 'Τυφωέος ε ,δ(ῇ ππαουβύθηα ἔοι ἀδιρηίθυβ, 6... 
μεναι, εὐνάς. 886 οἡ Απῷ. 816 τηϑηδίοη οὗ πομὶ {πὸ ροοῦ τθοοϊγϑα. 
5646 ἅτε δακρύεις τηθϑη5 ΡΘόδιιθθ. ἔγοιη ᾧμ6. ϑαΐπου οὐ π6 Ονὐρυῖδη 
ὅποι. ἃν νγϑθρίηρ, ψ 8116 α δα- ΡΟΘμΙΒ, 5 Μ͵76. Ιθαγν. ἔγοιη. {ΠπῸ 

ἈΝ κρύξις ψΟυ]ἃ τηθϑῃ ΠΠἸΘΥΘΙΥ ὙΠῸ Β6Π0].: ἢ Ὁμήρῳ ἀκυλουϑεῖ εἰρή- 
- γγθοροδῦ. ΟΡβουνθ {πῶὸ {Π6’ δ4- ποτσι τὰς τρεῖς ϑυγατέρας τοῦ .3γα- 

: γΡ ἅτε ἴθ ἀβιϑ}]γ Ἰοϊποα τ μέμνονος (χποονον ἰπβουιθᾶ {Π|8, 
Ῥδυύοῖρ 165. γγἃ5 ἔοτροῦ αι] οὗ νβ. ὅ80 544.), ἢ ὡς 
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ἨΛΈΚΤΡΑ. 25. 

10 κρυπτᾷ τ᾽ ἀχέων ἐν ἤβα. 
ς ς 

ὄλβιος. ὃν ἁ κλεινὰ 
γᾶ ποτὲ Μυκηναίων 

100 

δέξεται εὐπατρίδαν Ζιὸς εὔφρονι 
βήματι μολόντα τάνδε γᾶν Ὀρέσταν. 

ΗΛΙ ῬΑ: 

100 ὅν γ᾽ ἐγὼ ἀκάματα προςμένουσ᾽, ἄτεκνος, 10ῦ 
3 ’ ν 

ταλαιν΄. ἀνύμφευτος αἰὲν οἰχνὼ. 
δάκρυσι μυδαλέα., τὸν ἀνήνυτον 

53 2, ὠς τον ᾿ ΄ 

οἶτον ἔχουσα κακῶν ὁ δὲ λαϑεται 
ἕ Ἵ " Ψ τ 

ὧν τ΄ ἔπαϑ'. ὧν τ᾽ ἐδάη. 

τὰ Κύπρια ὃ φησὶν Ἰφιγένειαν καὶ 
Υ φιάνασσαν, ὙΥΠΘΥΘ Ὑγ76 τητιϑί ΘΙΤΠΘΥ 
οὐηἶν ὅπ6 Ἰαύξου σου Ἴφιγ. καὶ 

Ἰφιαν. οὐ ὁπδηρο ὃ ἰπΐο διαφό- 
ρους νὴ ἘΠΙΏ5Ι6 νυ. Ἡὸον τηπο ἢ {ΠῸ 
ὑγαροαϊθη5 αἰ θυ ἴῃ {ποῖν δο- 
οτηὐβ, τηϑν 6. 566} ἔγογῃ ἘπινρΡ1- 
465, γγπο αΠΠ  οΥ 5. ού θη ἤτοι πἰπη561Ὁ, 
᾿η το ποῖηρ {πγθθ ἀδιρηύουβ οὗ 
ἌΡ ΔΙΘ Ποῖ. ἴῃ {π6 Οτθρίθβ, Ριΐ 
ΟἾΪγ ἔνο (ΤρΠρϑηῖα ἀπα Ἐ]Θοῖγα) 
ἴῃ {πὸ ΤρΠροηΐα Τὰν. ὙΥ. ὉΙΝ- 
ΟΚΕ. 

Υ, 1δὅ.. 56}0!.: κρυπτᾷ͵ τ᾽ 
ἀχέων᾽" ἀχέων Ἑτοχῆ ἐστιν, ἀντὶ 
τοῦ δυςφορῶν ἐπὶ τῷ κεκρύφϑαι 
ἢ ὁ ἐν ἤβῃ κρυπτῇ λυπούμενος. 
Ἡ 6 Υ ἃ π ἢ ὙΥΟΠΡΊΥ ΤΟΥ, 
ἀχέων ἃ ποῦῃ, Ὁ Η4 Το Ρυθῦβ ἐΠ 0 
ὑγον5 κρυπτῷ --- ὄλβιος: ΠΆΡΡΥ 
1 ἃ γουΐῃ τον ΕΥΌΤΩ 
συϊθῖβ. ΕΥ̓ ὑπὸ ΟΠοΥτΒ αββουῦβ 
{Π 6 ΝΘΥΥῪ ΘΟΠ ΤΥ ΤΥ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ο΄ ΘΟ ἢ 
Ἐ]δοῖτα ἤο ἀθδίδιη ἔγῸΠ ΘΧΟΘΗΒΙγΘ 
συϊϑῦ, ὃπα 5πθννβ ὑπαῦ, ὉΠποῖρ ΠΟΥ 

᾿ΒΙΒΌΘΥΒ Θηα ὈΓΟΙΠΘΙ δΥ6 ΘΧρΡΟΒϑᾶ ἴο 
{Π6 βϑῖηθ ΘυἹ]5, ὕΠθῪ θυ θυ 6 1655 
βϑῶν ἐποῖνϑ τ] Θαπδα πη ὐν ; ἀπ 1{ 
15 5814 οἔ Ογθβίθβ ν.601: ὁ δ᾽ ἄλλος 
ἔξω, χεῖρα σὴν μόλις φυγών, τλή- 
μων Ὀρέστης δυςτυχῆ τρίβει βίον. 
Μούϑονθι Ἀρυπτός τινος, ἀ δ δ0ϊ- 
δπύϑ8 οἵ ΒοπιΘὑ πο’, 15. 8 πη- 
Πποαγα οὗ οχρυθβδβδίοῃ. ΟἿ {Π6 ΠΔΠ16 
Οτγοβίθθ Ῥεΐῃρ' Ρἰδοθα ῃοῦ Πι6Υ6, 
85. 1 οπρηῦ, Βαΐ ἴῃ {Π6 τοιαὐϊνὸ 
ΤΠ 6. οὗὁἩ {πΠ6 βϑθῃηΐθημοθ, 566 πούθϑ 

, Α 3 2 , 

τί γὰρ οὐκ ἐμοὶ 

οη ῬΙ]. 1299, Απΐ. 402. δηά 1,ο- 
66 Κ. οῃ Α]. 64, 2, Ρ. 864. 

Υ. 166 5αᾳ. ὄλβιος. ὃν καλ.] 
ΤΠ6 ΤηΘΘΉΪηρ᾽ 15: ὙΠῸ 011] Βοπ 6 - 
ὑἰτπὴ|6 ΘῈ ΠΆΡΡ., θη ο]ΟΥ Οἵ 5 
Μγοθηϑὸ 588]1] γϑοθῖν πΐπ 
ΟἿ Πὶ5 γι "ἢ. Νοϑυϑθ ΘΟΙΠΙΡΑΙ ΘΒ 
Οά.λ,449: παῖς δὲ οἵ ἦν ἐπὶ μαζῷ, 
νήπιος, ὅς που νῦν γε ετ᾽ ἀνδρῶν 
ἕξει ἀρίιϑμῶ, ὄλβιος" ἢ γὰρ τόν γε 
πατὴρ φίλος ὄψεται ἐλϑὼν καὶ 
κεῖνος πατέρα προςπτύξεται, ἡ 
ἁγέμις ἐστιν. 

Υ. 169. 56101.: βήματι" ἀντὶ 
τοῦ ὁδῷ » πομπῇ. 

γ. 160᾽ 56. ἄτεκνος -- ἀνύμ- 
φευτος)] Νϑνϑ οοΐηρδγοβ 901 566. 
1188, Οδά. ΚΗ. 1602. Απΐ. 816. 917. 
Οα {πὸ τηθϑηΐτρ' οὐ 6Ππ6 νϑὺῦ οἰὐχνῶ 
566 δὖ ΑἹ. δδ7. 

Υ. 1602 5ᾳ. τὸν ἄν. --- κακῶν] 
ΤΠ ΔΥΌ 1016 οἵνοϑ 0Π|5 5656: Ὁ 6 ἃ τ- 
᾿ηρ ὑΠ15 ρΡθυρθῦπα! 1οἵ οἵ ΘΥΤ]. 
50 4]. 1187: τὰν ἄπαυστον αἰὲν 
ἐμοὶ --- μόχϑων ἄταν ἐπά να 

Υ. 164. ὅ6Π0!].: ὧν τ᾽ παϑεν, 
ὧν τ᾽ ἐδάη" ὧν ἔπαϑεν παρ᾽ ἐμοῦ 
εὐεργεσιῶν" διέσωσε γὰρ αὐτόν" 
ὧν δὲ ἐδάη, ὅτι συνεχεῖς ἔπεμπεν. 
ἀγγέλους, δηλοῦσα τὰ κατ᾽ 4ἴ- 
γισϑον. 
Ν. 164 5αᾳ. τέ γὰρ -- φα- 

νῇ ναι] Αον ὅπ σοναβ ὁ δὲ τος 
ἐδάη νχὸ 5ποι14 πᾶν ὀχρθούθᾶ 50- 
τηθῦμπιηρ" οὗ ὑπ15 Κη : ἔον π6 πὸ 
πού οπθ. Αμπᾶ {Π|5 15 {Π6 τηθϑῃ- 
ἴπρ' ὁοπίεϊπθα ἴῃ {Ππ6 ννοσάβ τέ γὰρ 
- φανῆναι. ΕΣ ὕΠ6 5686 15: ΤῸΥ 

ν (2 
ἀπ χκυτνος π᾿. 



16 ἔρχεται ἀγγελίας ἀπατώμενον ; 
ἀεὶ μὲν γὰρ ποθεῖ, 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ 

110 

ποϑῶν δ᾽ οὐκ ἀξιοῖ φανῆναι. 
(ἀντιστρ. β΄.) 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑάρσει μοι, ϑάρσει, τέκνον. 
, 2 “Ψ ἔτι μέγας οὐρανῷ 

1τὸ Ζεύς, ὃς ἐφορᾷ πάντα καί κρατύνει" 178 

ᾧ τὸν ὑπεραλγῆ χόλον νέμουσα, 

μήϑ᾽ οἷς ἐχϑαίρεις ὑπεράχϑεο μήτ᾽ ἐπιλάϑου. 

χρόνος γὰρ εὐμαρὴς ϑεός. 
» ᾿ ς ᾿ Σ 

οὔτὲ γὰρ ὁ τὰν Κρῖσαν 
» , “ 9 Α 

1τὸ βουνομον ἔχων ἀκτὰν 

[Ν-. 114. Κρίσᾳ. Ὁϊπά.] 

411 πΠ6 τηοϑϑϑροβ Του ρ ἴο 
6 ἃ Υ6 ἔδ]βο; ἔον δ! ὑπ οι οι Π6 
ΒΌΥ5 ὑπαῦ πὸ ἀθβῖσθϑ ἴο τ6- 
πτη, Π6 ἄοθβ ποῦ οοθ. ΤΠ 
Ῥασρουῦ οἵ ΒΊΟΝ 15. 0Π6 5816 δ5: 
ον πὸ πὸ ποῦ οοπγ 6, ΔΙ ποτ ο᾽ ἢ 
πὸ οἴθθῃη Ῥυοι1 565 ὅο Ἃο 80, 
Βυΐύ Π6 πηθϑϑϑρθ5 δΥΘ ἔγ6}- 
{64 ἴῃ οΥΑθΥ ἤο ἄθοθϑῖγνο 126. 
'ΓΠ6 οχργοββίου ἀπατᾶν ἀγγελίαν 
ἀθβοῦν 5. πούϊοθ, ὃ5 τηϑϑηΐηρ, ΔΡ- 
Ραυθηῦν, ὅο ᾿ἤνοηΐ ἃ [655 ὃ 96 
ἰο δοηᾶ ἴο ΔΗΥ͂ ΟΠ 6, ΟΥ 10 
Βθηα ἃ Ῥυθύθῃη θα τὰ 6588 Ρ᾽0. 
ΟΡ γ 6 κλέπτειν ὠωύϑους Α]. 188. 
αηα δολοῦν μορφήν ΡὨΙ]. 129. Οἱ 
ἜΠπ6 ἀαςῖνα ἐμοὶ 566 Μὰ. 8. 401. 
Πα οἡ {πὸ τηϑῦου 1561} ν5. 80, 
519. 110 οὗ {Ππ15 ῥΙδν. 

Υ. 109. οὐρὰν ᾧ] Οπ {Π||5 τιδ8 οὗ 
ἀαῦῖνο 566. π6 ποΐθϑ οἡ Οϑᾶ. (. 
809 54. 

Υ. 118. εὔμαρὴς 8 ε6 ς] Δ 
αοάα, νγῆὸ ρουδάπον, πα ᾿γ 
0 οἴέξοτντύ οἴἕοού» μύθου υ 
Ὧ6 ἄδϑῖτθβ. ΟΥ, γιτγρ. ΑΘη. ΙΧ, 
6: αποά ορύϑηνὶ! αἀϊνπτ Ρ1ο- 
τηϊυΐογθ πϑοῖηὺ διιάογοῦ, γο]- 
νοηδε αἴ65 δὴ δὐψα1 πἸύγο. 
ΜΌΡΟΝ. 
Υ, 114. Κὅ9Β0!.: Κρῖσαν" Φω- 

κικήν. Κρῖσα γὰρ πόλις Φωκίδος. 
ΤΠ5 οἱἷὐν ἀουῖνθα 185 πδτη6 ἔγοΙα 108 

180 

Γουπᾶον Οὐΐβιιβ, ὑπ ἔαύπου οἵ δέσο- 
ΡῬΠῖτ 5 δηα] οσγδη ἔδίπ ον οἵ ῬΥ]8 465, 
απ Ὀτούπον οὗ Ῥδμποροῖιβ. Οἵ, Ῥαῖ- 
58. ΠΠ, 29. 4. ιδθθ οῇ ν. 45. Ὁ 1η- 
ἀοτῖ τϑιηδυῖζθ: Οὐθδῦθβ 15. τηϑδηΐ 
ῬγΥ ὑπο86 νονᾶβ, ἃ5. Π6 νγᾶβ ἄνγ611- 
ἴηρ' να ἰσορμῖτι5. αὖ ΟΥὐῖθδὰἃ. Ηο- 
τη Υ, ΤΟ] ον πρ', 5. 1 ΒΘΘΙΏΉΒ, ὃ ΙΠΟΥΘ 
ἀπ οϊθηῦ ὑγϑαϊῖῦοι, το αὔοβ ὑπεῦ Οτο- 
βύοβ ὁϑμθ ἴο ΑΥΠ θη, Οάγ58, γι, 806: 
ἑπτάετες δ᾽ ἤνασσε (4“ἴγισϑος) 
πολυχρύσοιο Μυκήνης" τῷ δέ οἵ 
ὀγδοάτῳ κακὸν ἤλυϑε δῖος Ὄρέ- 
στης ἂψ ἀπ᾽ ᾿ἀϑηνάων, κατὰ δ᾽ 
ἔχτανε πατροφονῆα. ΟὙΘΙΤΠΔΥ ΤΙ 5 
πον ἸαΡουτοᾶ ἴο τοίηονο {πΠ15 αἰ{- 
ἔθγθηοθ οἵ βίαν θιηηθηῦ, Βοιηθ ὈΓ ὁΟΥ- 
γϑούΐζοῃ, οὔμου ΡΥ. τὐουργούαίοη, 
μα ψῊΝ {||16 ΡΤΟΡΑΌΙΠΙΥ. ΟΥ̓ Ἐπ|:-: 
βύαθμῖιβ: τὸ δὲ ἄψ ἀπ ϑηνά- 
ων τινὲς (Ζϑποάοίιι5) «γράφουσιν 
ἄψ ἀπὸ Φωκήων, ὡς 
τος παρὰ τῷ ϑ'είῳ Στροφέῳ τοῦ 
Ὀρέστου. ϑιεραπεύουσι μέντοι καὶ 
τὸ ἀπ᾽ ᾿4ϑηνῶν οἵ παλαιοί, λέ- 
γοντὲες, ὡς ἀπὸ Φωκίδος εἰς ̓ θή- 
νας κατὰ ξήτησιν σταλεὶς Ὀρέστης 
μαϑησεώς τε καὶ σαιδεύσεως, ἐκεῖ- 
ὅεν κατελίρῶν οἴχοι ἐποίησεν ἅπερ 
ἑποίησεν: 

γ. 11. ΚΘΒΘΙΣ βουνόμον᾽ 
βοῶν ϑρεπτικήν. βουνόμον)αχκτάν 
5. ουαθην δα αἀθα θῪ ΔΡΡοβιθίοη. 

Ἀεὶ ὄν- Ξ 



. Φωκέδι. τρέφεται, 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 97. 

παῖς ᾿4γαμεμνονέδας ἀπερίτροπος. 
οὔϑ᾽ ὁ παρὰ τὸν ᾿άχέροντα ϑεὸς ἀνάσσων. 

ἩΛΙΚΊΑΣ 

ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν ὁ πολὺς ἀπολέλοιπεν ἤδη 185 
βίοτος ἀνέλπιστος, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀρχῶ" 

180 ἃ ἅτις ἄνευ τοχέων κατατάκομαι: 
ἃς φίλος οὔτις ἀνὴρ ὑπερίσταται. 

ἀλλ᾽, ἁπερεί τις ἔποικος ἀναξία, 
οἰκονομῶ ϑαλάμους πατρὸς ὧδε μὲν 100 
ἀεικεὶ σὺν στολὰ, 

185 κεναῖς δ᾽ ἀμφίσταμαι τραπέξαις. 

(στροφὴ γ΄.) 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἁ Α [4 3 , 

οἶἰχτρὰ μὲν νόστοις αὖδα., 

Υ. 1716. 56}0].: ἀπερίτροπος" 
ἀνεπίστροφος, ἀναπέλευστος᾽ ἔν- 
ὅεν καὶ το περιτροπέων ἐνι- 
αυτός (1. β, 290.). ἀπὸ κοινοῦ 

᾿ δὲ ληπτέον τὸ ἀπερίτροπος᾽ οὐτὲ 
ὃς, ἐν ,τῇ 

οὔτε ὃ κάτω 
ϑεός" ἀλλὰ καὶ ὑ ὑπὸ Ὀρέστου τιμω- 
ρηϑήσονται, καὶ ἀπὸ τῶν χϑονίων 
ϑεῶν ἔσεσθαι τὴν τιμωρίαν τοῦ 
ἀδίκως ἀνῃρημένου προςδόκα. τι- 
νὲς δὲ τὸ ἀπερίτροπος ἐπὶ μὲν Ὀρέ- 
στου ἀναπέλευστος, ἐπὶ δὲ τοῦ 
Πλούτωνος ἀνεπίστροφος τοῦ τοὺς 
ἐχϑροὺς μετελϑ'εῖν᾽ πολλάκις γὰρ 
τὸ κατὰ κοινοῦ λαμβανόμενον δια- 
φόρως νοεῖται" καὶ Ὅμηρος (!. λ, 
828.) ἔν ϑ᾽ ἑλέτην δέφρον τξ 
καὶ ἀνέρε δήμου. ἀρέστω. τὸ 
ἑλέτην κατὰ κοινοῦ, ἐστιν, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ μὲν τοῦ δίφρου ἀντὶ τοῦ ἔλα- 
βον, ἐπὶ δὲ τῶν ἀνδρῶν ἀντὶ τοῦ 
ἐφόνευσαν. Ἡ ΥΠ ἃ Πἢ ΔΡΡΙΟΥΘΒ 
{Ππ|15 Ἰα δῦ ᾿η ουργοίδίϊοι : 1. [Π6 νΘΥῸ 
περιτρέπεσϑαι διὰ 105 ἀουϊναῦνο 5 
νγ86 Πᾶνα δἰπηοβὺ {πὸ Θοϊητηοη βρη ϊ- 
βοούϊοι. οὐ ἐπθ νϑὺβ ἐντρέπεσϑαι, 
885 ν. 819.. Α]. 90... Θ66: Ὁ, 299. οΥ 
πὸ Ἠοιποτῖς μετατρέπεσϑαι. ὑπό- 
τρόπος τηθϑη τύ αΥηΐπρ. ΟἿ, νϑ. 
168 544. 481. ΝΈΥΕ:. 

Υ. 179. οὐδ᾽ ἔτ᾽ «ἀρκ ὦ] δαῖ- 
4ε5: ἀρκῶ᾽ ἰσχύω, ὑπομεῖναι δύ- 
ναμαι. ΟἿ, Ῥμηοοῦ. 1076. 

Ὀρέστης ἀπερίτροπος " 

Υ. 182. Κὅ.6}0].: ἔποικος" ἀντὶ 
τοῦ μέτοικος. ἀνα ξέα δὲ ἀξίαν 
οὖκ ἔχουσα, ἀλλ᾽ ἄτιμος. Ν6γὁ 
ΘΟΠΙΡΘΤΘΒ. εἶιο Ηριπονῖο (ἢ, ε, θ48. 
π΄ ὅ9.): ὡςεί τιν᾽ ἀτίμητον μὲτα- 
νάστην. οἴ. α150 ν. 487, θοΙονν. 

γ.188. 5680].: οὐκονομῶ" ἀντὶ 
τοῦ διαιτῶμαι τοὺς πατρῴους οἴ- 
κους. ΤῺ Ἠοπιοτῖο οἰνοχοεῖν νέ- 
Ἀτὰρ δα ΟΥ̓ΠΘΥ ΒΙΠΉΙΠΔΥ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῊΒ 
ΑΥΘ 0611 Κπονῃ. ΝΟΥ 6 ΤΟΙΠΔΙ 5 
ὑπαῦ ὑπ6 ἀπὲγ οὗ ἐπ οὐκόνομος 15 ἃ 
ΒΟΥΎ6 οἶποθ. ὅθε τυ, [Ιμ6χ. 
Χοπορποπύθαμη. ΟΕ, ν. 262 546. 

Υ. 188 544. 568Π0].: ὧδε ---στο- 
λᾷ᾽" δεικτικῶς τὸ ὧδε. ἐλεεινὸν 
δὲ τὸ τοιοῦτον, καὶ λελ ϑότως ἐ ἐμ- 
φαῖνον τὸ σχῆμα τῶν ὑποκριτῶν. 
Βαύ ὉΠ 6. δηϑοοϊαίποι πτιϑὲ Ρ6 ον- 
ΒΟΥγΘΩ͂; [ῸΥ αὐΐου. ὧδὲ μὲν -- στολᾷ 
μά βϑθῃ υυϊδέθη, ὧδε δ᾽ ἀμφιστα- 
μένη κεναῖς τραπέξαις, 5Που 4 παν 
Γο]]ονγθα. Βαΐ θϑοδαβο {πΠ6 δάνουρ 
ὧδε νγὰϑ ποῦ βαϊξαθ]6 ἴῃ ἐπ βθοοπᾶ 
Ρανύ, {πὸ ροϑῦ ρυθξουυθα ἀρδπάου- 
ἴηρ ὅπ οοηϑύγιούϊοη Ὁ} τ 10} Π6 
Πϑα οοτηπθπηοθᾶ. ὅ'ὅ66 νυ. ἕ 61 οὗ {Π15 
ῬΙαν, δα τὰν ποίθϑ οἡ Οδᾶ. ΚΝ. 430. 
441. Απῦ. 806. πὰ 1217 56. 

Υ. 186 5ᾳ. οἰκτρὰ μὲν-- πλα- 
γ ΑΗ δυτ δη πη τἱρθογ, 1 ὉΠ1ΗΚ, 9Ὁ- 
ΒΘΥν 65 ὑπεαῦ {πῸ ρυθροβίθίοι ἐν ραΐ 
Ῥοίοτθ χοέταις, τητιϑῦ θ6 τϑίθυγϑά 

»- 
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᾽ Ἁ ἌΚΟΣ ’, , 
οἰκτρὰ δ΄ ἐν κοίταις πατρῴαις 
Ω δ , 4 ,ὔ 

ὁτὲ οὗ παγχαλκωῶν αἀνταία 

γενύων ὡρμάϑη πλαγα. 
105 

100 δόλος ἠν ὁ φράσας. ἔρος ὁ χτδίνας. 
δεινὰν δευνῶς προφυτεύσαντες . 

μορφᾶν, εἴτ᾽ οὖν ϑεὸς εἴτε βροτῶν 
ἣν ὁ ταῦτα πράσσων. 200 

ἩΔῸ ΚΌΡΑΣ 

ὦ πασᾶν κείνα πλέον ἁμέρα 
100 ἐλϑοῦσ᾽ ἐχϑίστα δή μοι᾿ 

9 43. «9 
ὦ νύξ, ὦ δείπνων ἀῤῥήτων 
ἔχπαγλ᾽ ἄχϑη᾽ 

αἶδο ἴο ὑπ ἄαϊίνε νόστοις. ΟἿ 
Μεαύψῃ. 8. ὅ9ὅ, 4. ΤῈ 56η86 15 
ὑπουθέουθ Ὁπ|15: δι θὴ ἃ 10 5 
ψοΥΘ πὐῤοΥυθα οἡ Π15 τοῦθγῃ, 
Ιδτιη θη ούϊοπ 5 νολοούξονο τη 
τΓὴνγ αύποΥυ᾽ 5 ΟΠ ΟΥ ΜΠ ΘΗ 
{Πη6 βύγσοκϑβ οὗ π6 'ἴτῸ ἃ ΧΘ 
ν5 1Π]Ιούο α (οἢ ἢ 11), 1. 6. 
Ἰατηθη αι γ6Υ6. αίουθα, Ροίἢ 
ὙΠ 6 η ἢΠν ἔδυ που σούπασηθα ἃ πα 6 ῃ 
16 νγὰβ πγαουθα, ΓΘ ϑΘΠο δὲ 
ὙΥΓΟΠΡῚΥ ἸΏ ΘΥΡΥΘΙΒ: οἰκτρὰ πέπον- 
ὅας, καὶ ὅτε ἤκουσας παρεῖναι 
᾿Δγαμέμνονα͵ , προρδοχῶσα, ὅτι 
ἐπιβουλευϑήσεται, οἰκτρὰ, ὅτε καὶ 
ἡ πρᾶξις γέγονε καὶ ἀνῃρέϑη. Ηοτ- 
ΤΠ ἢ) ΠΊΟΓΘ ΘΟΙΤΘΟΙΪΥ τϑιηδν5 {πεῖ 
αὐδὰν ταθϑπβ πὸ ἰδιποπῦ οὐ {πὸ 
ῬΘΟΡΙΘ, γγπο, ἔτοπὶ ὑπὸ πον ἃ 4π|]- 
ἴον οἱ Αδριβύμιβ δηα ΟἸγίδθιηπο- 
βύγα,, ἔογοϑδνν ὅπ ἀθεαῦῃ οὗ Αρδιηο- 
ΤΠ 0 ΘνΘ ἀπ ηρ' 15 ἸΟΌΘΤΉΘΥ Πο-᾿ 
τηθυγαγα, πὶ τι ουθα 5011] ουθδῦθυ 
Ἰατηθηὐα ]οη5 ὙΠ6ὴ {πΠ6 αθ6664 νγἃϑ 
ΔΟΘΟΙΡ15Π66. 
ΟὟ, 187. κοίταις] Ὁπάᾶογδίαπαᾷ: 
{Π8 ὁοηγῖν 18} οοποἢ. Οἷνν. 196. 
δείπνων ἀῤῥήτων κτλ. Νονο 4πο- 
[65 ἔπιν, ΠΊΡΡΟΙΪ. 148: Ἀκρῆναΐί τ᾽ 
ἀμβρόσιαι χέονται Ζηνὸς μελάϑρων 
παρὰ κοίταις. 

Υ. 188. ὅτε οἵ! 1. 6. αὐτῷ, 561]. 
τῷ πατρί, »ΥὈ 10 ἢ βιθϑιαηεῖνο 18 ὁοη- 
ταϊηθα ἴῃ {πὸ δα] δ οιῖνο πατρῴαις. 
566. οἡ Απί. 1118. Ἡδυηδηη Γ6- 
π]Υ ΚΒ. πῶ ὕπὸ πἰαύτβ ἴῃ ὅτε οἵ 15 

ἀουῖνθα ἔγομι πῸ δρῖο «Ροθίβ, ΕΥΤΟΙ 
ΘΟΠΙΡΆΤ 65 ΤΟΙ, Θ60: ἃ δέ οἵ φίλα 
δάμαρ, ἴο μοι ραδβᾶρο ὟΥ, Ὁ 1π- 
ἀοτνΐ δἀἀ5 ΑΘΒ6}, Αρ΄. 1147: περι- 
βάλοντό οἵ πτεροφόρον δέμας. 

Ὑγ:.189.. Β6ΠΟΙ:: γενύων' τουτ- 
ἔστι πελέκεων᾽ γένυς γὰρ εἶδος 
πελέκεος. ΟἿ ν. 485. «πα ΡΆ1]. 120. 
ΟΡΒοῦνθ αἶἰθδὸ ὅπ6 Ῥἢγα80 γενύων 
πληγὴν ὁρμᾶν, {Π| τηθϑηΐηρ' οἵ 
γγΠ1Ὸ ἢ} 1 πανο οχρ  δῖμθα 1 (ΘΒ Έ Τὶ 
ἈΑ]. ἃῦ Τοῦ ΘοΚ. ἘΔ. 2, ν. 89 564: 
80 546. 

Ὑ.190 5η4ᾳ. δόλος ἦν -- πράσ- 
σεξιν)] Ἡ θυ μη ὙΧ61] ᾿π ουρυοῦβ 
ὑπ|5: οὐ ἢ ΐη ο᾽ 85 πὸ ΡΘΥ͂ΒῸ 8 - 
ἄου; ΤΙονο ὑπ 6 Ια ΥοΥ, ἀγοϑδᾶ- 
ἔᾺΠΥ Ῥορούυϊηρ ἃ ἄγθδαῖμ] 
ἤοτιι οἵ νἱοκοαάμποδθ, μοῦ οὺ 
10 ψ85 ἃ βοᾷ ΟΥ̓ πον δα] γ}Ὸο 
α1α π15.. Οπ {πὸ ρῇταβθ ὃ πραάσ- 
σῶν 566 αὖ Απΐ. 289. 

Υ͂. 192. 56110].: εἴτ᾽ οὖν ϑιεός" 
πάνυ αἰδημόνως ὃ Χορὸς, τὸ μὲν 
πρᾶγμα λέγει" τοὺς δὲ πράξαντας 
οὐκ ἐλέγχει. ὅ868 ὁῃ ν. 120 56. 

Ν. 196. β6|0].: ὦ δείπνων 
ἀῤῥήτων᾽ τῶν ὑπὸ Αἰγίσϑου,. 
φησί, τῷ ᾿Δγαμέμνονι παρασχευα- 
σϑέντων ἐπ᾽ ὀλέϑρω, ἃ οὐδὲ ὀνο- 
μᾶάσαι καλόν. ϑορθοοῖοβ πὸ [0]- 
Ιονϑα Ἡοιμοῦ Οα. ὃ, 29. λ. ̓ 409, 
ἔγοη] πο ΔΘΒΟΆΝΎ]. Αρ'. 1582,. 
Επατνῖρ. Οὐ. 2ὅ. μα ΠΟ Ἀγ. 1099. 
αν, 



ἨΛΈΚΤΡΑ. 

τοὺς ἐμὸς ἴδε πατὴρ 20Ὁ 
’ “- ΄ -" 

ϑανάτους αἰκεῖς διδύμαιν χειροῖν, 
Α "“Ὃ΄ 

200 αἵ τὸν ἐμὸν εἷλον βίον 
πρόδοτον, αἵ μ᾽ ἀπώλεσαν" 
οἷς ϑεὸς ὁ μέγας Ὀλύμπιος 
ποίνιμα πάϑεα παϑεῖν πόροι" ΄" 210 
μηδέ ποτ᾽ ἀγλαΐας ἀποναίατο 

20ῦ τοιάδ᾽ ἀνύσαντες ἔργα. 
(ἀντιστρ. γ΄.) 
ΧΘΈΣ 

φράξου μὴ πόρσω φωνεῖν. 
οὐ γνώμαν ἴσχεις, ἐξ οἵων 
τὰ παρόντ᾽ οἰκείας εἰς ἄτας 215 

ἐ πίπτεις οὕτως αἰκῶς; ἐν : 

᾿Π 210 πολὺ γάρ τι κακῶν ὑπερεχκτήσω, 
σᾷ δυςϑύμῳ τίκτουσ᾽ ἀεὶ 
ψυχᾷ πολέμους τὰ δὲ τοῖς δυνατοῖς 
οὐκ ἐριστὰ πλάϑειν. 

Υ͂. 198. τούς] 1.6. ἃ δεῖπνα. ὅ66 
Μαεαύῃ. 8. 440. 

Υ. 199. ὅ6}0].: διδύμαιν ει- 
ροῖν᾽ τῆς Κλυταιμνήστρας ΑΒ 
Αἰγίσϑου. ὅθε ποῖθ ὁπ ν. 87. 
. 300. Κ5610].: αἷ τὸν ἐμὸν 

εἷλον βίέον᾽" πάνυ περιπαϑῶς" 
αἵτινες χεῖρες αἱ ἀνελοῦσαι τὸν 
᾿ἡγαμέμνονα, τὸν ἐμὸν βίον ἀνεῖλον 
καὶ προέδωκαν τοῖς ἐχϑροῖς. 

Υ. 304. ὅ.8ο0].: ἀγλαΐας" ἠδο- 
νῆς, δόξης. 

ν΄. 206 βαᾳᾳ. Κὅ'6}0].: φράξου. μὴ 
πόρσω φωνεῖν" ὃ ͵, Χορὸς ἐπι- 
τιμᾷ τῇ ̓ λέκτρᾳ μὴ ἄντικρυς ταῖς 
βλασφημίαις κατὰ Κλυταιμνήστρας 
καὶ Αἰγίσϑου χωρεῖν, οἰκείας ὃ ἐ, 
ἦτοι τὰς συγγενικὰς ἢ ἀπὸ σοῦ 
ἐσομένας, καὶ οὐκ ἀλλαχόϑεν. ΤΊιΟ 
Τα ῦοΥ ΟΧρ] ποι 15 ΘοΥγθοῦ. 
ὙΦ: 680! : οὐ γινώσκεις, 

φησίν, ἐξ οἵων ἀγαϑῶν εἰς τί ἀνια- 
ρὸν ἐλήλυϑας:; ὅ896 ν, 392. ἀπά ὁἢ 
πὸ ἀοοιβαιγο τὰ παρόντα, Μὰ. ΠΗ. 
8. 490. οἰκεῖαι ἀταᾶι ἅττα {Π οδ]8- 
τα] 65 γΠ] 0 ΕἸθοῖτα, πα5. Ὀγτοιρηΐ 
οἢ. ΠΟΥ Β6 1" θῪ ΠοΥ οὐαὶ πηρυπθηοθ, 
5 αΙἸΒΌ Πρ  5η64 ἤτοι ὑπ 056 νυ 1] ἢ 

516. ΒΠδυθα 1 ΘΟΙΏΠΠΟ. ὙΠ ΠΟΥ 
Ῥγούπου απα βἱβύθυβ. : 

Υ. 211 5ᾳ. σᾷ δυςϑύμῳ -- 
πολέμους] ΤμΘ ροοὺ ο811}5 ἐπ 
ἀπ 6 15. οὗ Ε]οοῖτα τυὰτ ΟἸγίδο- 
πηηθδέγε, πα Α ΘρΊϑύμτιβ πολέμους [}.] 
οοοππηῦ οἵ ΠΟΥ Ρϑυροίτπα ΒΟΥΤΟΥ,. 
“ύςϑυμον δ ΒΎΤΘΥΒ. ΠΟΥ ΠΥ ὅο {Π6 
Οἰϑυτῆδη τὰ 155 πη πύπιρ., ΗΒΉΜ. 

γς 912. 8η: ϑ 980]. : τὰ δὲ τοῖς 
δυνατοῖς οὐκ ἐριστα᾽ τοῖς κρα- 
τοῦσιν οὐ δι᾽ ἔριδος δεῖ εἰς ταῦτα 
προςπελάξειν, ἀντὶ τοῦ οὐχ οἷόν. τέ 
σε ἐρέξειν τοῖς δυνατοῖς. Καὶ ἄλ- 
λως. ταῦτα δέ, ἃ πράττεις, οὖκ 
ἐριστὰ “τοῖς κράτοῦσίν ἐστι᾿ τουτ- 
ἔστι, τὴν περὶ τούτων φιλονεικίαν 
πρὸς τοὺς κρατοῦντας ποιεῖσϑαι 
ἀσύμφορον. ΤΠ ὐτο] 6 ΟΥ̓ ΡΓΟΠ ΘΙ 
τά ταιβὺ θῸ γοξουυϑα ἔοὸ {π6 πούϊοῃ 
οἵ {Ππ| ποῖ πολέμους, νΥ Π 16}, ἐ5 10 
ΒρΠ65. ὕπ6 θα 16 εἰ ἔριδας, ὉΠ6 
Ροϑῦ τῆδύὺ 6 πἀπαἀουβίοοῦ ἴο 5ΡΘ8Κ 
ὕπα5: αὗται δὲ αἵ ἔριδες τοῖς δυ- 
νατοῖς οὐκ ἐρισταί εἰσιν; ὥςτε πε- 
λάξειν αὐτοῖς, ἱ. ὁ. οὐ 6 πατιβῦ ποΐ 
ΑἸΘΔΥΤΘΙ τι ὑπο56, ὙΠῸ ἃ [6 
ΟΥΘ ρον ουῆιν}], 50 885 ἴο δύ- 



50 ΙΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ἨΛΈΚΤΡΑ, 
δεινοῖς ἠναγκάσϑην. δεινοῖς" 

ὕ ἔξοιδ᾽. οὐ λάϑει μ᾽ ὀργά. 
ἀλλ᾽ ἐν γὰρ δεινοῖς οὐ σχήσω 
ταύτας ἄτας, 
ὄφρα μὲ βίος ἔχῃ. 2)ῦ 

τίνι γάρ ποτ᾽ ἄν, ὦ φιλία γενέϑλα, 

220 πρόβφορον ἀκούσαιμ᾽ ἔπος. 
τίνι φρονοῦντι καίρια; 

ἄνετέ μ᾽. ἄνετε, παράγοροι. 
τάδε γὰρ ἄλυτα κεκλήσεται... .280 
οὐδέ ποτ᾽ ἐκ καμάτων ἀποπαύσομαι πν 

γ. 9290 ---- 221. ἔογτα ὁη6 1ἴπη6 ἴῃ 1 ἃ, 

ἰδ ὸΚ οὐ ΡΥ ΟἾΪ 6 Ππ 6. Οἷ {Π6 
1τηδηϊῖνο δἀαρα οἷ, Με... 8. ὅ82. 
4. βόρῇοοῖθβ 566 185 ἴο Πᾶν ᾿ηΐθη- 
ἀφα ἴο ΘΧΡΥΘΒΒ {Π6 β81ὴη6 ΤΠ] ΘΘ ΗΪΠρΡ᾽ 
ἴῃ Π656. γον α5. ἃΒ Ῥίηααν Νθιη. Χ, 
180. χαλεπὰ δ᾽ ἔρις ἀνθρώποις ὄμι- 
λεῖν κρεσσόνων, νυ Β1 68 ἐπο ὅθμο- 
Ἰϊαβῦ 1 ΘΥΡΥ ΘΒ ὑ8π|5: ἡ͵ πρὸς τοὺς 
Ἀρεέίττονας ἔρις χαλεπή ἐστιν, ὥςτε 
ὁμιλεῖν αὐτοῖς καὶ προςφέρεσϑαι. 

γ.914. δεινοὶς ἡν.---δεινοῖς] 
56. βᾶγ5 ὑπδῦ 516 15 ἀγχίνϑῃ Ὀ΄ δχ- 
0055 οὗ βῃρυϊηρ' ἴο Βούτου ἐπα 1δ- 
τηϑηξεύίοι, αι ηα ΓΠΘΥΘΌΥ ὀδῖιβ65 Ποὺ- 
561 ρυϑαῦθυ θυ1]5. 

Υ. 21Ό. ὁργ α] ΤΗῖθ ἄοθ5. ποῖ 
τηρῶ ΦΠΡΘΙ, Ραῦ πὰρ 1156, ἴῃ 
{π|5 Ραβδβδᾶρθ, ἃ ΒΟΥΤΟΥ ἔπ] δῇθο- 
τἴοὰ οὗ {π6 τη, τϑϑα] ]ηρ' ΤΥΌΤῚ 
ὑπ6 νοῖρῃῦ οὗἉ 15 Γ ΟΥ̓ 168. 

Υγ.516 5μᾳ. ἀλλ᾽ ἐν γὰρ-- ἄτας] 
ΤΙ νοτᾶβ ἐν δεινοῖς τοῖσι πᾶν 
Ῥϑϑὴ τι8604 85 ἃ οοιηρὶθῦθ Τ᾿ ΘΠ 6. 
οὗ ὕπ6 βοηΐθηοθ, 80 δἃ5 ἴο Ώθ8ῃ 1 
ὙΠῸ δι Καορί ἀπ ᾶοι ΒΌΘΝ ΟΥ̓ ]Β 
(οἷ, ν. 880. ἐν κακοῖς), ἃ ἐπθη66 
ἴδ 15 ουἱἀθηῦ ἐπαῦ {Π6 ῬΔΡΟΙΟΙ6 5 ἀλ- 
λὰ γάρ, ἴπΠ6 βθη86 οὗ ὙΠ 10} 15 οχ- 
ΟΠ] ΠΥ. Θχρ]αἰηθα Ὁ. Μούτ. οη 
ἘΠπιν. Ῥπορη. 571. ἀτὸ τιρηθν τι564. 
ΤῊ 56η856 158: πὶ ΒΊῖπ 86 1 Ρδ 55 
ΤΥ 11{6 ἢ ΒΠ 6 ἢ 6Υ1]15,), 1 11} 
Ὠοΐ τοϑίγδιη 6856. Ρϑυῃϊ- 

Οἰοῖ 5 ΟΥΙΘΥΒ ΒΟ]ΟΏρ' 8.5 ΓἸ1ῖν6. 
Οἱ {π6 ῬΠταΒ6 ἴσχειν ἄτας 8686 Υ. 
242. ἴσχειν πτέρυγας γόων. 

Ὑ. 219 584ᾳ.. ὅ6110].: τένε γάρ 
ποτ᾽ ἄν, ὦ φιλία" παρὰ τένο 
γὰρ ἀκούσομαι τὰ συμφέροντα ῃ 
παρ᾽ ὑμῶν τῶν συνοίκων, ὡςτξὲ μοι 
συγχωρῆσαι ἐν δεινοῖς οὔσῃ παρη- 
γορίαν τινὰ ἴσχειν ἐκ τῶν ὀδυρμὼν 
καὶ ϑρήνων. 5.16 Ἰηϑϑηβ: ἔου  ΠῸ 
15 ὍΠΘΥΘ, γὙἷκκο πη αἀθοα ΒΒ 10}Κ5 
αὐισηῦ, ἔσο ποῖ 1 τϊρηΐ 
ἤθϑν ἃ Βαϊ 16 νοτα ὅπ 46- 
ΟΙΑΥ 65 Πα 06 οὔ [ΠΟ56 τυ 10} γι 
5816 Ἰῖνθβ ὀδὴ ον α ΠΟΥ ΔΩ ΘΟη80- 
Ἰατίοι ἴῃ μΘυ᾿ ΤΆΪΒΘΥΥ. “Π6 σοῃδύντιο- 
ἰίοπ οὗ ἀκούειν νῖτἢ {πὸ ἀγα 15 
Τα ΠΥ τιππιϑιῖιἃ], πα 10 ταῖρηῦ θ6 τθη- 
ἀογοα Ῥγ {πΠ6 αουμηδη οἰ θη οὖ- 
νὰ ΡΠ το η. ὅ66 οὐ Αμύ. 1149. 

Υ͂. 228. τάδε -- κεκλήσεται) 
ἄνετέ μὲ Βανίηρ' ῬΘΘἢ τπιϑθα ἴῃ {116 
ΤΟΥ ΘΘΌΙΏρ' ΥΘΥΒ6 1 {Π15 56 η86: Ρ61- 
τὴϊῦ τ1ὸὋὸὐὶ ἤο ΡΟῸΥ ΤΟΥ ἢ ΟΟΙΏ- 
ΡΙαἰπ 5, 5116 ΥἹΡΉΙΥ ρΌΘ65 ὁῃ. ἴο 
ΒῈΥ τάδε γὰρ κτλ. 50 ἃ 5 ἴο Π]68ῃ: 
ἔου 6656 ΘΟΙΠΡΙ αἰ 5 οἔ τ η 6 
νΥ111 )ῸῈῈ πηγ θ] δ χα. 

Υ. 224 54ᾳ. οὐδέ ποτ᾽ --- ϑρή- 
νῶν] Θὴ πὸ δἀάηήίοη οἵ {π6 ρύο- 
Ῥοβι οι ἐκ 566 ν5.291,987. Μα ὑ 1. 
ΘΠ. Ὁ ΟΣ ΗΝ ἀναρίϑμητος 
566 ποῖθ οη Οδα, ἘΝ. 110. 
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(ἐπῳδός.) 

ΧΟΡΟΣ: 
δον ὃ κε ἢ ᾽ 3 δϑο»" 
ἀλλ᾽ οὖν εὐνοίᾳ γ᾽ αὐδῶ, 
μάτηρ ὡςεί τις πιστά, 

᾿ , 4) " 
ἱὴ τιᾶτειν 6 ατὰαν αταῖις. 280 

ἨΔΈ ΚΨΡΑ, 

καὶ τί μέτρον κακότητος ἔφυ; φέρε. 
250 πῶς ἐπὶ τοῖς φϑιμένοις ἀμελεῖν καλόν; 

ἐν τίνι τοῦτ᾽ ἔβλαστ᾽ ἀνθρώπων; 
μήτ᾽ εἴην ἔντιμος τούτοις, 
μήτ᾽, εἴ τῷ πρόςκειμαι χρηστῷ. 240 

ξυνναίοιμ᾽ εὔκηλος. γονέων 
"280 ἐκτίμους ἴσχουσα πτέρυγας 

2 ’ 3 

ὀξυτόνων γοῶν. 
᾿ ς Η κ᾿ » ᾿ 5.ὡλ Ἵ 

εἰ γὰρ ὁ μὲν ϑανῶν γᾶ τὲ καὶ οὐδὲν ὧν 
’ 7 

κείσεται τάλας. 

Υ. 298. μὴ τίκτειν σ᾽ ἅταν 
ἄταις] ὅ66 Μαϑῃ. 8. 403. ποίθϑ. 

Υ. 229. Ξ56}0].: καὶ τί μέτρον 
ἔχει τόδε τὸ κακόν, ὥςτε μετρίως 

ϑρηνεῖν; πρὸς γὰρ ἄμετρον κακὸν 
καὶ ἀμέτρων δεῖται ϑρήνων. 

γ. 280. ἐπὶ --- ἀμελεῖν) ὅ0 ν. 
840 54ᾳ.: ἐφάνη γὰρ μελέτωρ ἀμφὶ 
τὸν ἐν πένϑει. δὰ Ῥυδομίη. ΤὩΥ.: 
ἀλλ᾽ ἀμφὶ τοῖς σφαλεῖσι μὴ ̓ ξ ἕκου- 
σίας ὀργὴ πέπειρα. ἘῸΥ {π6 56ῃ- 
ὑπηθηὺ οἷ, ν. 14 58α. Μϑην οχϑι- 
Ῥ]65 οὗ νϑυῦῦβ ΚΘ ἀμελεῖν ]οϊποα 
ὙΥἢ ΡΥΘΡΟΒΙ ΠΟ δύ. οἵἴγθῃ ὈΓ 
Μοῦ. 8. 848. πού. 2. 

ΝΥ. 282. ὅ61|0].: μήτ᾽ -- τούυ- 
τοις" τουτέστι, μὴ ϑέλοιμι ἔχειν 
τιμὴν, ὑπὸ τούτων. --- τούτοις" 
τοῖς ἀμελοῦσι τῶν γονέων. 

Υ. 2388 5β8ααᾳ. μήτ᾽, εἴ τῳ κτλ.] 
Η δὐπια πῃ ΥΙΡΉΟΥ Οθδβούν 5 ὑπαΐ 
{Π|Ὸ 5ΘΏΒ6 15 ὕΠ15: ΠΟΥ 58Π84111 6η- 
ΟΥ ἴῃ βϑουυῦ Δὴγ ΡσΟΟα 1 
την ΡΟ55655, 11 αο πού ρὶγνϑ 
ὑΠη 86 Βοποῦν οὗ ποτὰ  πΐηρ' 0 
ΠΥ 5176. ΟἹ {Π8 88 οὔ [Π6 νϑὺὈ 
προῦςχειμαι οἵ, γν. 1040. ΕῸΣ ἃ 5 νῦ8 
πα Βοίἢ ξυνεστί μοι κακόν ἀπ 
ξύνειμι κακῷ, 850 νγβ ἢπηά ποΐ ΟΗ]Υ 

240 

πρόςκειταίτί μοι: κακόν (Αι. 1248.) 
Ραῦ 4580 προφκξιμαιν κακῷ 1 τι86 
ἉΠΠΟΩΡ᾽ ὍΠ6 Ροθίβ. ὙΠθὴ 1 15 ραΐ 
ἴῃ {Π6 ΤΟΥΤΉΘΥ ΘΙ ρΙΠοδύϊοη, 10 508 7- 
ΟΘΙν αἰθυβ ἔγοιη ὑπ6 γὰρ εἶναι 
ΟΥ προφεῖναι. τιδοᾶ Ὀγ πὸ {γᾶρ6- 
αἴδηβ ἴον ἐπ 5πηρ]6 εἶναι (οἵ, 
Απί. 122. Οθά. Ο. 1198.). 50. Αηΐ. 
94. ἘατΊΡ. Ττοϑᾷ. 185: τῶ πρός- 
κειμαι δούλα: ἀπ οἸβθνπόνο. ἕυν- 
ναΐξιν, {τὸ ξυνοιχεῖν Θηα οΟὐΠΘΥΒ, 
οὔθ ᾿ηθϑ 5 [0 6 ἃ Ραυῦδ ΚΟΥ ἢ 
ἃ Π1Ὴ ο". 

Υ. 284 5ᾳᾳ. γονέων --- γόων] 
ΤῊΘ 5656 15: 11 γοϑύσδϊῃ ὑῃ6 
Ὑ1ΏΡΒ ΟΣ ὑπ 6 ΟΟΌΥ56 Οὔ ΠΥ 18 - 
τη θην! 5 50 ὑπεύ {πον 4ο 
ποὺ ΒΟΠΟΙΤΊΥ ΤΥ ῬαΥΘη δ, 1. 6. 
50 Ὁπαῦ Ὁ ρΡδύθηΐβ ΙΔ ὸῖκς {Ππ6 
ΒοΟΠΟπΥ5 ἄπο. ὅ'66 γν. 18. 

Υ. 2387 56ᾳᾳ. εἰ γὰρ ὁ κτλ.] 516 
Βδγδι ΤΟΥ 1 {Π6 ΤἸΩΘΙΔΟΥΥ οὗ ἃ 
αἀϑὲαρετοηῦΡο ογρούίοη, πα 
Π6 ῬΡδυρθίσγδιοτβ οὔ πὸ τηπ - 
ἀοΥ βιξέογοα [ο γι ϑῖη ΠΏΡπ- 
ἰδ δα, 1Τ ὑπιηῖκ {μδὺ Ροΐῃ 
Βῃ τη ἃπᾶ Ρἰϑῦγ Ὑ11] ΡΘΙΙΒΒ. 

Υ. 288 5ᾳ. γᾶ τε καὶ οὐδὲν 
ὧν κτλ.] ΠῚ 6, ψ1ὸ 15 ἀθαᾶ, 5118} 



ον ᾿ς Ἄσαῦ 

᾿ ἘΠ 
δέν 

εἶ ῇ 

240 οἵ δὲ μὴ πάλιν 
ὃ [4 3 32 εν δέ 

ὡσουσ᾽ ἀντιφονους δέκας., 
ς ως μ 

ἔῤῥοι τ΄ αν αἰδὼς 
᾿ , 3 2 , -Ὕ 

ἁπάντων τ εὐσέβεια ϑνατῶν. 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ΧΟΡΟΣ 
2 Ἁ ,ὔ 

ἑγὼ μὲν. 

24ῦ 

. 2 Ὥ» ΕἾ Ν ΕἾ κ᾿ 3 δ 

ὦ παῖ. καὶ τὸ σὸν σπευδουσ ἀμαὰ 
μι ᾿ Φ'- τ 5 

καὶ τούμον αὐτῆς ἡλϑον. 

λέγω, σὺ νίκα᾽ σοὶ γὰρ ἑψόμεσϑ'᾽ ἅμα. 

Ἐ  ΎῬΙΑ, 

αἰσχύνομαι μέν, ὦ γυναῖκες. εἰ δοκῶ 
πολλοῖσι ϑρήνοις δυοφορεῖν ὑμῖν ἄγαν. 
ἀλλ᾽ ἡ βία γὰρ ταῦτ᾽ ἀναγκάζει με: δρᾶν, 

200 σύγγνωτε. πῶς γὰρ, ἥτις εὐγενὴς γυνή, 
πατρῷ᾽ ὁρῶσα πήματ᾽ ̓ οὐ δρῴη. τάδ᾽ ἄν, 
ἁγὼ κατ᾽ ἥμαρ καὶ κατ᾽ 

ϑάλλοντα μᾶλλον ἢ καταφϑίένονϑ᾽ ὁρῶ; 

εἰ δὲ μὴ καλῶς 

250 

εὐφρόνην ἀεὶ | 
200 

ἡ πρῶτα μὲν τὰ μητρὸς. ἥ μ᾽ ἐγείνατο, 
Φρῦ ἔχϑιστα συμβέβηκεν" εἶτα δώμασιν 

ἐν τοῖς ἐμαυτῆς τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς 
3 -" ΡΥ͂Σ, 3 » 

ξύνειμι, κἀκ τῶνδ᾽ ἄρχομαι. κάκ τῶνδέ μοι 

16 ἀοθρίθθα δα πϑρ]θοϊθα, ἃβ 
Πποῖρ τπθτο θαυ, ἀπά ἰθανῖηρ, ὯΟ 
ΤΩΘΙΠΟΥΎ οἵ μἰπιβο}[. Οὐδὲν ὧν -- 
᾿ΘοπΒΙἀοΥΘα δ ποῦυρῃί. ΕῊ. 
ΦΑΘΟΘΒΚ. 

Υ. 244 864. τὸ σὸν -- αὐτῆς] 
ΤΥΎΙΟΙ ΙΝ ἶτι5: τὸ σόν" ἵνα "μὴ κα- 
τὰ σοῦ τοὺς ἐχϑροὺς κινήσῃς τῷ 
συνεχεῖ ϑρήνῳ καὶ ταῖς “πρὸς αὖ- 
τοὺς λοιδορίαις. καὶ τοὐμόν" ἵνα 
᾿μὴ ἄφιλος δόξω ἐν τοιούτῳ καιρῷ 
μὴ πρὸς παραμυϑίαν σοῦ χωρή- 
σασα. 

ν. 246. ὅ'680].: σὺ νίκα" τὸ σὺ 
νέκα πᾶνυ ἀναγκαίως, ἵν᾽ ἀφορμή 
γένηται τῳ, ὑἤ ἐκτεῖναι ῥῆσιν τὴν 
᾿Ηλέκτραν, ν ἢ πάντα τὰ καϑ' 
ἐσ οιν πα αλήψεται. Ομ ὉΠ Ρἤγα86 
πεσϑαι ἅμα τινὴ 8665 ῬΑΒΒΟΥ 
ὝΝΙ ν. ἕπω Β. 2. 

Υ͂. 2417 5ᾳ. εἰ δοκῶ -- ἄγαν) 
δυςφορεῖν 5 ἰθγθ ἰπύγδηΒΙΤῖνο, 
ἄγαν δυςφορεῖν πολλοῖς ϑρήνοις 

τηθδηΐηρ: ΟἹ πηἀογτοοργοεΐῦ 
ΔΙ 1 οὕϊο οὴ Φοοοπηῦ οἵ οοπ- 
Ὁ1ππ|8} ΘΟ ΡΊΠρ', ΟΥ̓Δ Βα ἢ ΟΚ 
᾿ηὐουρυθίβ, ὅο 6 'ἴπ δῇ οΥὐϑυ- 
θῶ κ βθαθθ οὐ τϊη ἃ ΒΥ οτιρ ἢ 
οοπτϊπηποά 1] Ὁ τι ΥἹ 1 ἢ ο΄. 

Υ. 349. ἀλλ᾽ ἡ -- γὰρ κτλ.] Θὴ 
{π6 ραυῦϊο!θβ ἐλλὰ γαρ 566 ν. 310. 

Υ. 288. ϑάλλοντα) 5ο ΠΗ]. 
209: ἡ δ᾽ ἐμὴ νόσος αεὶ τέϑηλε 
κἀπὶ μεῖξον ἐρχεται. 
Ν 204 564. τὰ μητρὸς πὴ ἐκ Δ ΤΣ Ξ 

βέβηκεν] 1. 6. ἡ μήτηρ ἐχϑίστη 
ἐστίν. σε. ΔΙΑ ΘΌ. ξ, 28ὅ. Τὸν ἴΠπ6 
αἀάοα ἥ μ᾽ ἐγείνατο 566 Υ΄. 384 56. 

Υ. 2ὅ6. ὅ6Π0].: ἐν τοῖς ἐμαυ- 
τῆς" ἀνιαρὸν λίαν τὸ ἐν τοῖς ἐμαυ- 
τῆς; ὅτι ἀδικοῦμαι οὖσα ἐν τοῖς 
ἐμαυτῆς. 

ἊΨ 207: ὅ΄6Π0].: κἀκ τῶνδ᾽ ̓ἄρ- 
χομαι" καὶ βασιλεύομαι ὑπ᾽ αὖ- 
τῶν᾽ ἔτι δὲ τοῦτο χαλεπώτερον, τὸ 
καὶ τούτοις ὑποτετάχϑαι. 

250 Ἔἰεδς 
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λαβεῖν 9᾽ ὁμοίως καὶ τὸ τητᾶσϑαι πέλει. 200 
ἔπειτα ποίας ἡμέρας δοκεῖς μ᾽ ἄγειν, 

200 ὅταν ϑρόνοις Αἴγισϑον ἐνθακοῦντ᾽ ἴδω 
τοῖσιν πατρῴοις; εἰρίδω δ᾽ ἐσθήματα 
φοροῦντ᾽ ἐκείνῳ ταὐτὰ καὶ παρεστίους 
σπένδοντα λοιβὰς. ἔνϑ᾽ ἐκεῖνον ὥλεσεν; 2170 
ἴδω δὲ τούτων τὴν τελευταίαν ὕβριν, 

2θὅ τὸν αὐτοέντην ἡμὶν ἐν κοίτῃ πατρὸς 
ξὺν τῇ ταλαίνῃ μητρί, μητέρ᾽ εἰ χρεὼν 
ταύτην πφοραυδᾶν τῷδε συγκοιμωμένην: 
ἡ δ᾽ ὧδε τλήμων. ὥρτε τῷ μιάστορι 21ῦ 
ξύυνεστ᾽ ᾿Ερινὺν οὔτιν᾽ ἐκφοβουμένη᾽ 

2710 ἀλλ᾽, ὥςπερ ἐγγελώσα τοῖς ποιουμένοις, 
εὑροῦσ᾽ ἐκείνην ἡμέραν, ἐν ἡ τότε 
πατέρα τὸν ἀμὸν ἐκ δόλου κατέκτανεν, 
ταύτῃ χοροὺς ἵστησι καὶ μηλοσφαγεῖ 280 
ϑεοῖσιν ἔμμην᾽ ἱρὰ τοῖς σωτηρίοις. 

γ. 267. Ὁιπάοτ τ ρεύβ ἃ Θο]0η ᾿πϑἰθδα οὗ ἃ ποία οὗ πη ουγορ' αὐΐοι. 

Υ. 2ῦὅ8- λαβεὲν 8᾽ -- τὸ τη- 
τἄσϑαι)] ὃο ΤΎΘΟΙ. 186. γαέρειν 
τε καὶ στέρεσϑαι. 
οὶ οὐὗἨ {Π6 νοὺῦ τητᾶσϑ'αι 8566 ν. 
1801. 

Υ. 260. ὅ680].: ὅταν ϑρόνοις 
Αἴγισϑον" καὶ γὰρ μετὰ τὸ φο- 
νεῦσαι ᾿Δγαμέμνονα Αἴγισϑος ἐβα- 
σίλευσεν. Ὅμηρος (Θά. γ, 808.γ" 
Αἴγισϑος͵ ἤνασσε πολυχρύ- 
σοιοΜυκήνης κτείνας ᾿ἀτρεί- 
δην" δέδμωητο δὲ λαὸς ὑπ 
αὐτῷ. 

Υ. 202. Β68}0!.: φοροῦν τ᾽ 
ἐκείνῳ ταὐτά" οὐχ ὅμοια καὶ 
βασιλικά, ἀλλὰ τὰ ἐκείνου" πάνυ 
γὰρ τοῦτο περιπαϑῶς καὶ εἰς ὑπό- 
μνησιν ἄγον τὴν μείρακα τοῦ πα- 
τρύς. ΜυβρΥαν 6 ΟΟΥΥΘΟΥΥ γθη- 
αοΥΒ: ΓΟΡ6Β Οὗ Βύδίθ σού ὈΥ 
ΚΙΏρ' 5. 

γ. 208. Κ6.|0].: σπένδοντα 
λοιβάς" τὸ τῆς ἀσεβείας Αἰγίσϑου 
κατηγύρημα, εἰ σπένδει δεοῖς, 
ὅπου ἄδικος φόνος εἴργασται. 

γ. 2064. τούτων) ΑθρΊβίπιβ πα 
ΟἸγ τα θη βύγα. Τὴν τελευταίαν 
ὕβριν 15 Θαπίγαϊθηΐ τὸ τὴν μεγί- 

Οἱ {Π6 5ἱρῃῆ- 

στην ὕβριν. 80 ἔσχατος ἰ5 οἴξοι 
τι564. 

Υ. 268. ἡμὶν -- πατρός] Οπ 
ἐπ ἀαύνο ἡμῖν 566 Ματίη. 8. 889. 
Ἠ οϑύ 8. 105. πού. 2. 

γ. 268. ὅ5.10].: τλήμων" τολ- 
μηρά, ἀναιδής. Τὰ {π6 586 5686 
γ8 ἢπα ταλαένη ν. 206. 566 ν. 120. 

Υ. 211. εὑροῦσ] ΒΥ ΘΑ Τοῖ- 
Ἰαὐΐπρ. ΕῸΓ {Π6 τ|ι88 οὗ τότε 566 
ΑἹ. 691. π ΔΡΡΘΑΥΒ ἔοι γ. 2174. 
ἔμμην᾽ ἵρά, τπαὐ ἃ οονίαϊη ἄδγ ἴῃ 
οϑοῆ ἹποΠ ἢ 15 το Ὀ6 πηδογβίοοί. 

γ. 214. ἔωμηνἾ Μ. Τα]! ϊπ5 
46 πη. Β, οὐ Μ.1Π, 81, 101: ἘΡῚ1- 
ΘαΥ5 βδηοϊῦ, απὖῷ ΑἸΔΥΩ ΟΙ8 - 
σΠπ5 οἵ ΤΙιιηοοταῦθβ, ΒΟΥ 465 
581, ἀ(ὁ ΗἩΘΥΔΥΟΙΙ βοηὐοθηύϊε 
ἀδηΐ αποα 5ε 015 510 δα αϊθτὴ 
ὃ 9' 6 ἡ ατι τὴ ἢ ἃ ὕ 8] Θτὴ 5τιτιτὴ 410  - 
ΘΏΏ15 Οδιηθίϊοηθ; [ἰ{6πη1616 
ΟἸΣτι 5 ΠΟΘ ΒΡ 5 γἹΟΘΒΙΠ10 
αι πη δ6 ἀθηΐ δα Θογπ ΘΡα- 
145.) αἴ πὰ ΒΘ ΡΏ110580- 
Ῥῃμδαῦι βιη, αὖ οὐ 581 οὐ Μούτο- 
ΟΑΟΥ τὴ δτη οΥ1α οο]αίατ. 1.1’ 
οἶδ. ἄο Ῥαγαβῖίο 1ὅ: αὖ πόλεις 
τὰς μὲν δι᾽ ἔτους, τὰς δὲ ἐμμήνους 

9 
. 
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270 ἐγὼ δ᾽ ὁρῶσ᾽ ἡ δύρμορος κατὰ στέγας 

κλαίω, τέτηκα κἀπικωκύω πατρὸς 
τὴν δυοτάλαιναν δαῖτ᾽ ἐπωνομασμένην 
αὐτὴ πρὸς αὑτήν οὐδὲ γὰρ κλαῦσαι πάρα 28 
τοσόνδ᾽. ὅσον μοι ϑυμὸς ἡδονὴν φέρει. 

280 αὕτη γὰρ ἥ λόγοισι γενναία γυνὴ 

φωνοῦσα τοιάδ᾽ ἐξονειδίζει κακά᾽ 
ὦ δύρϑεον μίσημα. σοὶ μόνῃ πατὴρ 
τέϑνηκεν, ἄλλος δ᾽ οὔτις ἐν πένϑει βροτῶν; 290 
κακῶς ὕλοιο, μηδέ σ᾽ ἐκ γόων ποτὲ ᾿ 

280 τῶν νῦν ἀπαλλαξειαν οἵ κάτω ϑεοί. 
τάδ᾽ ἐξυβρίξει᾽ πλὴν ὅταν κλύῃ τινὸς 
ἥξοντ᾽ Ὀρέστην. τηνικαῦτα δ᾽ ἐμμανὴς 
βοᾷ παραστᾶσ᾽ 5 2 “ ᾽ τι οὐ σύ μοι τῶνδ᾽ αἰτία: 2θὅ 
οὐ σὸν τόδ᾽ ἐστὶ τοὔργον. ἥτις ἐκ χερῶν 

290 κλέψασ᾽ Ὀρέστην τῶν ἐμῶν ὑπεξέϑου ; 
ἀλλ᾽ ἴσϑι τοι τίσουσά γ᾽ ἀξίαν δίκην. 

5 Ὁ ὩΣ ᾿ ᾽ 
τοιαῦϑ' υλακτεῖ᾽ συν ὃ 

2 4 , ἕποτρυνει πέλας 
ς ι ϑ νυν ὅν Ἃ ὕ , 
ὁ κλεινὸς αὕτῃ ταῦτα νυμφίος παρῶν, 800 

Υ. 288. τέϑνηκεν: Ὀϊηα. 

ἑορτὰς διατελοῦσι. ὅ6}0].: ἔμμη- 
να᾿ κατὰ μῆνα. Βαυΐ ἃ 810585. 1ῃ 
Βυπ Κ᾽ 5 δαϊθίοι: ἐτήσια ϑύμα- 
τα, δια Ετι 5 Ὁ ἃ Ὁ 1τι5 οἢ ΟὝΥ88. δ, 
Ῥ. ἸῦοΤ. οχύν.: “Σοφοκλῆς Ὅ μὴ 
μνόνειον δαῖτα λέγει τὴν κατ 
γινομένην ὅτε τὸν ἡἸγαμξμνῦνα 
ὀῤιψαν οἷ ἀνελόντες αὐτόν. β61|0].: 
οἵ ᾿ἡργολικοὶ συγγραφεῖς ιγ᾽ εἶναί 
φασι μηνὸς Γαμηλιῶνος, ὡς 4:ει- 
νίας ἔν ζ΄ ̓ Δἀργολικῶν. ΝΕΥ͂Ε. 

γ.2 11. Β6}0]. γτόο.: δα ἕτ᾽ ἐπων. 
ἐπωνυμίαν τοῦ πατρὸς ἔχουσαν 
δαῖτα, τὴν δηλαδὴ ᾿Δγαμεμνόνειον 
λεγομένην, Νδνϑθ , ἀποΐθ5 ΕἾΤ. 
Οὐ. 999: τά τ᾽ ἔπώνυμα δεῖπνα 
Θυέστου. 

Υ. 218, πρὸς αὑτήν] 1. 6. πρὸς 
ἐμαυτήν. 866 Βτύὑπια πη τα ΡΊα- 
ἴομ. Μϑποη. Τη4. 51}. γοο. ἑαυτοῦ. 

Υ. 279. ὅ610].: ὅσον ΞΘ, 
νήν" ἐπικουφίξεται γὰρ τοῖς δα- 
κρύοις ἡ συμφορα. ΛΜίσχύλος" οἵ τε 

στεναγμοὶ τῶν πόνων ἐρεί- 
σματα. 

Υ. 281. φωνοῦσα -- κακα]) 
ΤΊ θη χακχα 15 οἵϊθη τἰϑθ4 το 
ΒΙΡΏΠΥ ἃ τ156. ΤῊΘ Β8η88 ἴδ: τοι- 
ἄδε κακὰ ὀνείδη ἐκφωνεῖ. ΟἿ ΡΙ΄- 
Ἰοοί. 882: ἐξονειδισϑ'εὶς κακά. 

Υ. 282. ὅ6}ο].: καὶ ταῦτα 4ρι- 
στοφάνης παρῴδηκπεν ἐν Γηρυτάδῃ. 
ΙΝ. 282 μᾳ. σ ἐπ -- τέϑνηκεν" 

οὐκ ἀνῃρέϑη, φησίν, ἀλλὰ τέϑνη- 
κεν, τῷ προσχήματι τῆς λέξεως 
παραλογιξομένη τὴν παρ Όρ σα 

ΔΝ. 292. 56Π0].: ὑλακτεῖ. ἐ μμα-. 
νῶς καὶ ἀναιδῶς βοᾷ, ὡς κύων. 
ΕὙ, “8 6005 Θοπιρᾶτοβ ἈΠΈΠΟΪ. ΡΔ]. 
Υ, 106: γραῖα, φίλη ϑρέπτειρα, τί 
μου προςιόντος ὑλακλτεῖς ; : 101α. ΥΠ, 
419: ϑιεῖος ὑλακτητὴς δήμου, δι5 
Ἡυδοιι5 15. ο41164. Οὐ σῦν δὲ 566 
ν. 140. οἵ {π|8 ΡΙαγ. Α]. 9ὅ9. 1288. 

γ.298, Κ0Π0]1.: ὃ κλεινός" κατὰ 
εἰρωνείαν. αὐτῇ ἀοροπαβ ου ταὐτά. 

ἡ 

μ᾿ 
Ἃ 

ξ 
ἹΩ͂Σ ἡ 
ΟΣ 

ν 

᾿ 
Ἧ 
δ 

ῬΈΑ ΡΤ, 
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ὁ πάντ᾽ ἄναλκις οὗτος. ἡ πᾶσα βλάβη, 
29 ὁ σὺν γυναιξὶ τὰς μάχας ποιούμενος. 

ἐγὼ δ᾽ Ὀφέστην τῶνδε προβμένουσ᾽ ἀεὶ 
παυστῆρ᾽ ἐφήξειν ἡ ῇ τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι. 
μέλλων γὰρ ἀεὶ δρᾶν τι τὰς οὔσας τέ μου '80ῦ 
χαὶ τὰς ἀπούσας ἐλπίδας διέφϑορεν. 

800 ἐν οὖν τοιούτοις οὔτε σωφρονεῖν. φέλαι, 
οὔτ᾽ εὐσεβεῖν πάρεστιν. ἀλλ᾽ ἔν τοι κακοῖς 
πολλή ᾽στ᾽ ἀνάγκη κἀπιτηδεύειν κακά. 

ΧΟΡΟΣ, 

φέρ᾽ εἰπὲ. πότερον ὄντος “ἰγίσϑου πέλας 810 
λέγεις τάδ᾽ ἡμῖν, ἢ βεβῶτος ἐκ δόμων; 

Υ. 3906. Κίποθα γὸ 78 ἴῃ οντηοα ὈΥ ὅπ ϑοποιαθὺ πὰς ἀεί ποτὲ 
. ΘΟΘΌΙΒ ἴῃ βοῖιο ΜΒ. ἑπβίθδα οἵ ἀξέ, 1 ὅπ 5011 οἵ {π| ορίηΐοη ἔου π υ]ν 
ΘΧΡΥΘσϑθα τὴ τὴν Οὐϊηϊηθηΐ. 46 ὅ6Π0]. ἴῃ ϑορ"., ἴναρ’»᾽. ϑπιοὐουιθαΐθ Ρ. 86 
54.; τπῶῦ ΒΟΡΠΟΟ1685 τητδὺ Παγθ νυνὶ ῦθῃ ἐγὼ δ᾽ Ὀρέστην προςμένουσ᾽ 
ἀεί ποτε παυστῆρα τούτων ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι. 

Ὗ. 801. ιπάᾶοτῖ νρἴαΐβ ἃ Θο]οη ἴδοι πάρεστιν. 

Υ. 394. ὁπάντ᾽ ἄναλκις] 386 
ου ΑἹ. 1887. ΕῸΥ {π6 ρῃγαβθο ἡ 
πᾶσα βλάβη οἵ ποῦ. οα ῬΕΙΠοοῦ. 
6014 58. 

9, ὅ6Π0].: ὁ σὺν -- ωά- 
χαῤ᾽ συνεργούσης γὰρ ἠρδηναίμδη: 
στρας ἀνεῖλε τὸν πραεμέννα, 4 
γίσϑου ὑπὸ χερσὶ καὶ οὐλοξ 
ψἩένης ἀλόχοιο (ἨῸπ. Οἅ. ὦ; 
97.). ΒΥ τὰς μάχας [Ππ|| ροθέ Πη6 88 
Ὁπ6 θεατυ]65 1 ἢ 6 τη δ} 65. 

ν. 298 58αβ. μέλλων -- διέ- 
φϑορεν} ΤῸ πογάβ τὰ ὄντα καὶ 
τὰ ἀπόντα ταθϑῃ Ριθβϑηῦ, δα 
ἃ 059 πύ. δο Απΐ. 1090: οἵ τ᾽ ὄντες 
οὗ τ᾽ ἀπόντες, Βουσϑηῦβ ΡΥ͂6- 

Βοη πα ΡΒ Θηΐὖ 1.6.5] ΟΡ ΘΟ Κ 
ου ΡΠ Υγη. Ρ. 704. οΟὔβουνοθ, 41] 
τ παύ αντθ. ΤΒΙηρΒ ἀθθθηῦ οὐ ποῦ 
ῬΥθβθηῦ ἸΠΔΥ 8480 5ὶρῃηϊν {Π0856 
ΒΟ οὴ6 Ππὰ5 Πα οὐ Πδ5 1οβϑύ. 
Αρϑίῃ ἴῃ Επινρ. ΕἸ. ὅ04. το 1516- 
οὗτδι 15 αἰγθοῦθα Ὀγ {Π6 οἹ]α πϑῃ ἴο 
ΡΥΔΥ ἴο {πὸ ρΌ45 (εὔχου ,"Θεοῖς), 
58Π6 ΔΏΒΎΥΘΥΒ, τί; τῶν ἀπόντων ἢ 
τι τῶν ὄντων πέρι: ἱ. 6. ἄο γοιῦ 
Ια το οηὐτοϑύ πὸ ρο 5 το τὸ- 
Βύουβ ἴο πὸ παῖ] πδά, οὐ το 

πὴ κ {ποῖ ἔον ΠΑ ΌΙΠῶν ἢ 
Ιη {Π|6 βδπι6 νυν ἴῃ {Π|15 θα βθαρο 
τὰς οὔσας τε-- ἐλπίδας ναλῖτο5 {16 
ὙΠ0]6 56η86: [Ὁ ΘΥ̓ΘῚ ΜΨ ΊΒΉΪΏρ' 
ἴο 4ο βΒοιηοὐβίηρ, ἃ πα γού ποΐ 
ἀοΐηρ' 8580 6 πὰ ἀδορβύγουθα 
ΠΥ Πορο5 οί ραϑὺ δπᾶρτο- 
ΒΘηΐ, 

Ὑ. 800 544ᾳ. ἐν οὖν -- κακα]) 
ΤΠΘ Θηα ἀρΎΘ 65 Υ10ἢ {Π6 ΒΘρΊ ΠΗ]. 
Εοτ ΔἸΠουρἢ 516 15 οοηπαάθηΐ ἐπεΐύ 
{ΠῸ σγϑδύμϑϑϑ οἵ Ποὺ αἰ ΒΟΥ 58 15 ΡΤῸ- 
γοᾶ, γοὺ 5116 {6615 ὑπαὺ {π15 (ο65 
ἡοῦ Θχοῖιϑα Ποὺ ἔδπ]! οὐ ΟΥ̓ΟΥ 501- 
ΤΟΥ, με 15 ἃ θα ἔθου ΤουρῚν ΘΗ 655. 
Αμᾶ 1Ὁ 15. ἃ Ῥονγου Ἢ] οχρυθϑβίοῃ οὗ 
ΘΧοθϑϑῖγο οΥἹϑῆ, Ὁ. ἡ ΠΙΟἢ ΤηΘη Δ 16 
ΒΟΙΠΘΟΠΙ65. 850 Ρούοῖ οἵ 56η86, ἃ 8 
ἴο γἱοϊαΐθ ποῦ οὐ πππῆϑη ὁ0η- 
ὨΘχΙοηβ, θα ουθη {πὸ ρον ἀπὸ το 
{πὸ σοῦβ. 80 ΕἸθούγα ΠΟΥ γν 1568, 
ποῦ ὩΡΡυο θαύϊοη ον πθὺ οοηαιιοῖῦ, 
θυ ουρΊν θη 585 ΤΟΥ ΠΟΥ ὙγΘΑΙΚ 655. 
ὙΠΙΟΝ 516 Ρ] θα 5 5. ἃ πϑύτπγ δ] ὁο1- 
Βϑαπθηθα οὗ οχίγθηιθ {λοι ]6. Απαᾶ 
ἴῃ {Π6 ἢτβύ ρίδοθ κακοῖς τηθϑῃ5 Οἃ - 
Ἰδιητ 165, ἴῃ ὑπ6 Ἰαὐου 518. ΟΥ 
ΟΥΥΟΥΒ. ΤΠΘ οΥ θη δ η5. 68]] 
6π|5 ἤἥρτιο πλοκή. ΟΑΜΕᾺΒ. 

4 ἡ 
[4 ᾽ 
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ἩΛΕΈΚΤΡΑ. 

800 ἡ κάρτα. μὴ δόκει μ᾽ ἄν, εἴπερ ἦν πέλας, 
ϑυραῖον οἰχνεῖν᾽ νῦν δ᾽ ἀγροῖσι τυγχάνει. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡ κἂν ἐγὼ ϑαρσοῦσα μᾶλλον ἐς λόγους 
τοὺς σοὺς ἱχοίμην, εἴπερ ὧδε ταῦτ᾽ ἔχει. 81 

ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

ὡς νῦν ἀπόντος. ἱστόρει. τί σοι φίλον. 

ΧΟΡΟΣ. 

810 καὶ δή σ᾽ ἐρωτῶ. τοῦ κασιγνήτου τί φὴς. 
ἥξοντος. ἢ μέλλοντος, εἰδέναι ϑέλω. 

ἨἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

φησίν γε᾿ φάσκων δ᾽ οὐδὲν ὧν λέγει ποιεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

φιλεῖ γὰρ ὀκνεῖν πρᾶγμ᾽ ἀνὴρ πράσσων μέγα. 820 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

καὶ μὴν ἔγωγ᾽ ἔσωσ᾽ ἐκεῖνον οὐκ ὄκνῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

810 ϑάρσει᾽ πέφυκεν ἐσθλὸς, ὥςτ᾽ ἀρκεῖν φίλοις. 

γ. 808. Ὁίηδοτ ἢ πὲ5 ἃ ποΐβ οὗ ᾿Ἰηξουγορδύίϊου αὐ ἔχει. 
Ὑ. 311. μέλλοντος: Ὠ1πἅ. 

Υ. 80ῦΌ. ἦ κάρτα] 8.6. βεβῶτος 
ἐκ δόμων Αἰγίσϑου τάδε λέγω. 

γ. 8006. ϑυραῖζον οἰχνεῖν) Οἵ, 
ῬΆ1). 1617 5ᾳ. ὙΠ ποίθ. --- ΟἹ {Π|6 
ἀαῖνο ἀγροῖσι 866 γ. 109,, ἴον 
τυγχάνειν. 460. 

Ὑ. 809. ὡς νῦν ἀπόντος) ἷ. 6. 
μνοϊηρ ρουβϑιυδαρθα {πα 6 15 
ὨΟῪ ἃ ὈΌΒΘηΐ, Οὐ. ΤῬγδοΙ. 891: 
δίδαξον, ὡς ἕρποντος, ὡς ὁρᾷς, 
ἐμοῦ, νι} πόΐο. 

Τοΐϊᾶθμι. ἱστόρει, τί σοι φίέ- 
λον] ὃο Θεά, ΝΗ, 0834: Φράξε δή, τί 
φής. » Α]. “τῆ: ὥςτε μ ὠδένειν, τί 

φής. τί σοι φίλον 15 Θααϊνα]οηΐ ἴο 
τὸ σοι φίλον. 

Υ. 810. καὶ δή σ᾽ ἐρωτῶ!]Ἅ 
θη [Π6 ΡΔΥ 1016 5 καὶ δὴ ὉΥ6 7οη- 
οα, 16 ρϑυῦϊο]θ καΐζ 156. ποῖ τπιϑϑ84 
ΘΧΔΟΙ͂Υ δἃ5 ἃ ΘΟΡῸ]84, Ὀπύ τπιηϊΐθ5 

ἴῃ οὴ6 πούΐοῃ τ ἰδ [Ππ6 ραυίοϊο δή, 
80 ὑποὺ χαὶ δή τηϑᾶῃπϑ πον, 8 
π15 ὑπο. Οὐ. Οφᾶ. Ο. 1718, ὙΠ 6 76 
ἴο ὑπ οοιημηδηα οἵ Οδάϊραθ: πρός- 
ϑιγέ νὺν μου ΑΠΡΙΡΌΙΘ γ6Ρ1165, 
ψαύω καὶ δή. ὅ0ο νγνϑ8. δῦ. 1486. 
δα 1464 οὗἉἨ {π15 ρῥΙαγ. ΑἹ. 45. Απί. 
240. Χοι. ΟΥ̓͂ΣΙ, 8, 14: ἀπαντᾷ 
δ᾽ αὐτοῖς καὶ δὴ ἐνθδὲ τῶν σχο- 
πῶν Δράσπας. ΟἿ. ΒΟ Θ᾽ 6 ἔδυ ὁα 
Τοιποβῦμ, Αὐϊβίοου, Ρ. 640,4. ΕῸΥ 
1π6 ροηϊέῖνο τοῦ κασιγνήτου 5686 
ῬΆ1].484. ΟἿ Τὶ οϑὺ 8.108. απηοῦ. 11. 
, 811. Κ560].: μέλλοντοφ᾽ 

βραδυνοντος. Σ 
Υ. 8512. φησέν γε φάσκων] 

566 ΕἸ 5] 6 γ᾽ 5 ποθ ὁ Ἐπιγ. Ἠδθ- 
γ8 0]. 905. 

Ν. 518.. δ΄6ο].: νοϑσ δὼ νὴ ἐπι- 
χειρῶν πράττειν. 

"»ὥἔὠ ων δι 
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ΗἩΛΕΚΤΡΑ. 

πέποιϑ'᾽, ἐπεί τἂν οὐ μακρὰν ἔξων ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ, 

Α »" ν 3 , ΓΕΥ.; ς [4 [ - 

μὴ νῦν ἔτ εἴπῃς μηδέν᾽ ὡς δόομῶν ορῶ 
τὴν σὴν ὅμαιμον ἐκ πατρὸς ταὐτοῦ φύσιν 92ὅ 
Χρυσόϑεμιν. ἔκ τε μητρὸς ἐντάφια χεροῖν 

820 φέρουσαν, οἷα τοῖς κάτω νομίζεται. 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

Τίν᾽ αὖ σὺ τήνδε πρὸς ϑυρῶνος ἐξόδοις 
ἐλϑοῦσα φωνεῖς ; ῶ κασιγνήτη, φάτιν; 

κοὐδ᾽ ἐν χρόνῳ μακρῷ διδαχϑῆναι ϑέλεις 330 
ψυχῇ ματαίᾳ μὴ χαρίξεσϑαι κενά: 

820 καίτοι τοσοῦτόν γ᾽ οἶδα κἀμαυτήν., ὅτι 
ἀλγῶ ᾽πὶ τοῖς παροῦσιν, ὥςτ᾽ ἄν, εἰ σϑένος 
λάβοιμι. δηλώσαιμ᾽ ἂν οἷ᾽ αὐτοῖς φρονῶ. 
νῦν δ᾽ ἐν κακοῖς μοι πλεῖν ὑφειμένῃ δοκεῖ, 3835. 
καὶ μὴ δοκεῖν μὲν δρᾶν τι. πημαίνειν δὲ μή. 

Υ. 822. φάτιν, Ὠϊ1πᾶ. 
Ὑ. 824. 1 πᾶγϑ δαορίθά ψυχὴ ματαίᾳ, ἃ νϑγΐοιιβ γϑϑάϊηρ' οἵ {πὸ 

50ΒΟΙ. ϑυμῷ ματαίῳ ΜΆ. ἀπὰ Ὠ1πη. ΤΠΘ νοταϑ ψυχῇ ματαίᾳ δΥθ 
σ΄ Τορθίμον Θα νοι ἐο ϑυμῷ. 5.66. ὁομῖπι. ἄρ β6Π0]. ἴπ ΒΌρΡΗ. ἐταρ. 

εξ Ρδρ. 87. 
Γ Υ. 816. 56[0].: ἐπεί τἄν᾽ ἐπεί ΡΥ. 8324. ψυχῇ ματαίᾳ] ΤῈΘ 

τοι ἄν. εἰ μὴ ἐθάῤῥουν. 866 ΑἹ. 
1802. ἔξων 5ἰσηῆθθ] 5Π οἱ] Τίν 6, 

Ῥοθὲ ἴπ ὄγγο ψου δ ΒΙρΡΉΪΠ6 5. γηδύ 
ὃ ῬΥΟΒΘ νειοῦ που] Πδν6 ΘΧΡΥΘΒ5- 

 π ΠΟ 1 5Π σα] α παν 1τνὴ6 α. οα ὈΥ {Π6 51Π616 ὁΠ6 ϑυμῷ. κενὰ 
4 Υ, 811 5ᾳ. ὅ680].: ὡς δόμων χαρέξεσϑαν 15. Θαπϊνα!θηῦ ἴο κενὴν 
ἌΣ -- ὅμαιμον" οὐχ ὡς τῆς Χρυ- χάριν χαρίξεσϑαι, ἱ. 6. ἴο ἄο 8 
Ε σοϑέμιδος τἀναντία φρονούση ἔν ΟΌΥ ΟΥ̓ΪΟ ΘΟΙΡΙΥ τὺ ἢ δὴ γ- 
᾿ Ἤλέκτρᾳ, ἀλλ᾽ “ἐπειδὴ ὁρῶσιν ἡ ἐν ΟἿ Θ᾽ 5 Ὑ1ΒΠ 65 ΠΠΡΤΟΙΙΔΡΌΙΥ. 
"»-. γίσματα αστάξουσαν, τοῦτο πρῶώ- Υ͂. 821. αὐτοῖς} Αορίδῦπαβ δπᾶ 

τον πυϑέσϑαι βουλόμεναι, κωλύ- 
ουσιν αὐτὴν τῶν ἑξῆς λόγων. Οἱ 
{π6 ρθη ῖϊῖνθ δόμων 566 ΡΒΙΠοοῦ. 008. 

Υ. 818. φύσιν) Εον {πὸ δοοαῦ- 
βαύϊνο 566 ΑἹ. 1281. 

γ. 819. ἐντάφια) Τποθθ 806 
οΔ]Π]οα ἴῃ ν. 406. ἔμπυρα, ν. 684. 
κτερίσματα. 

Υ. 821. 56}0].: τέν᾽ αὖ σὺ τήν- 
δε᾿ ἐπίτηδες τοῖς ἀγρίοις ἤϑεσιν 
ἀντιπαρατάττουσι πρᾶα, καϑ'άπερ 
νῦν τῇ Η λέκτρᾳ Χρυσόϑεμιν, συνέ- 
ξευξε, καὶ τῇ ̓ Αντιγόνῃ τὴν Ἰσμή- 
νην, ἕνεχα τοῦ διαποικίλλειν ταῖς 
ἀντιῤῥήσεσι τὰ δράματα, 

ΟἸγἰδοιηηθβύγϑ. 
Υ. 828, 5680]: ὑφειμένῃ δο- 

κεῖ' μὴ ὅλον τὸ ἱστίον ἀναπετα- 
σάσῃ᾽ απὸ τῶν πλεόντων, οὶ πρὸς 
τὴν βίαν τῶν ἀνέμων οὖκ ἀντί- 
σχοντες͵ ὑφιᾶσι τῶν ἱστέων. (Εἰς 
τὸ αὐτό.) ὑφήσειν͵ τὸ ἱστίον, οἷον 
συστέλλειν τὸ φρόνημα, καὶ μὴ 
ἀντικρὺς μάχεσθαι, οἱονεὶ τῇ προ- 
αιρέσεν χρῶμαν. ΟἩ {Ππ86 ρϑυῦιο165 
νῦν δέ 566 Οοᾶ. Ο.209., οη ἐν κακοῖς 
Υ. 216. οὗ {π|8 Ρ]αν. 

Υ. 829. καὶ μὴ -- μή] 1.6. δπἃ 
(5ο. δοκεῖ μοι) ὕο ἔα Κα οδύϑ ποῦ 
ο βθθ [0 ἄο φδηγύπίηρ, Ραύ 
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- ., Γ ἊΝ 

8390 τοιαῦτα δ᾽ ἀλλὰ καὶ σὲ βούλομαι ποιεῖν. 
2 Φ Ἁ 

καίτοι τὸ μὲν δέκαιον, οὐχ ἢ ᾽γὼ λέγω. 
ἀλλ᾽ ἡ σὺ κρίνεις. εἰ δ᾽ ἐλευϑέραν μὲ δεῖ 
ξῆν. τῶν κρατούντων ἐστὶ πάντ᾽ ἀκουστέα. 840 

ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

δεινόν γέ σ᾽ οὖσαν πατρός. οὗ σὺ παῖς ἔφυς. 
330 χείνου λελῆσϑαι, τῆς δὲ τικτούσης μέλειν. 

ἅπαντα γάρ σοι τἀμὰ νουϑετήματα 
κείνης διδακτά, κοὐδὲν ἐκ σαυτῆς λέγεις. 
ἔπειϑ'᾽ ἑλοῦ γε ϑᾶτερ᾽, ἢ φρονεῖν κακῶς. ἀν 8848 
ἢ τῶν φίλων φρονοῦσα μὴ μνήμην ἔχειν᾽ 

Υ. 380. ΤΊιΘ ρδυο]θ ἀλλά ΡῬθδὺβ ἴο τη [8 ΒΘ ΦυΥν τ υγα  ἸΥ ρμ]δοοα 
ΠΟΥ. 
ἴο πὸ 56 η86 οἵ ὕπ6 Ῥϑβδβᾶρβ. 

ποῦ ἤο οδϑδθ 8ΗΥ͂ 156 Ε1Θ ΓΕ. 
ΕἘοΥ ΟΠ βούπθηῖθ ὑποισηῦ ὑπδΐ 
ΕἸΘοῖτα βοοιηθα ᾿παθοα ἴο 4ο βομιθ- 
{πῖηρ', θπὺ γοῦ ἤο Ῥ68Υ ΠῸ ΠδΥΠπι [0 
Αδριβῦμιι δηα ΟἹγὑδοιηηθδίτνε, ΤΠ15 
5Π6. Πουβο! ἢ ἀοθβ ποὺ ψῖθ ἴο 4ο. 
Οα {πὸ ρῆγαβο δρᾶν τι 5660 ΡΒΙΠ]οοῦ. 
614. 

Υ. 832. εἰ --μεὲ δεῖ] ΤΙ γου 
ν᾽ 50. ΕἸβομοτο εἰ μέλλω. 
εν δὴ ἔν. 88. ῬΊα ὕ ο Οοην. Ρ. 11. 
Ο: εἰ δεῖ καὶ ὑμῖν διηγήσασϑαι, 
ταῦτα χρὴ ποιεῖν. Τιπ οΐδ η. Ηου- 
τοῦ. 8: εἴγε μὲ δεῖ λέγειν τἀληϑές. 
ΝΕΥΕ. δεῖξε θθδΥ5 Π0 βδτηθ 5656 
ἴῃ ν. 1057. 

Υ. 832 5ᾳ. εἰ δ᾽ ἐλευϑέραν -- 
ἀκουστέα] ΓΝ θηποίαίοῃ οἵ [Π 6 
ϑΘΒοΙ δῦ ΒΘΙΟΗΡΒ ὕο ὑπ686 νγουάᾶβ, 
ποῦ ἴο ν. 381. ὁ νοῦς" τί ὄφελος τῆς 
δικαιοσύνης, εἴτις διὰ ταύτην τοῖς 
δεινοῖς περιπέσῃ; 

Υ. 338. πάντ᾽ ἀκουστέα) 568 
ο Αηΐ. 04: καέ ταῦτ᾽ ἀκούειν κἄτι 
τῶνδ᾽ ἀλγίονα. 

Υ. 8384. 5ᾳ. δεινόν γε-- 1:εὲ- 
λ:ῆσϑαι} 1 15 ἱπᾶθοα δὴ πὸ- 
ΒΘΘΙΪΥ ὑπίπηρ ὑπεαῦ γοὰ ψ1|10 
ΔΥΘ ΒοΟΥπ Ὑ0 1 5Ὲπ 0 ἢ ἃ τ δ, οἵ 
ὙΠΟ γοῖ 16 ὑπο ἀεπροηῦον, 
5Πποῖ7 4 ἔογρϑῦ πἴπι. Οπ6 τηϊρηῦ 
δχρϑοῦ ἀνδρός, ἱποιθϑα οἵ πατρός, 
566 ῬΕΠ]. 8 5ᾳ. ἰαδὺ ποῖθ, δηα θομη- 
ΡδγΘ Υ. 201 οὗ {Π15 ρίαν: μητρὸς, 
ἢ μ᾽ ἐγείνατο. 1412: ὃ γεννήσας 

Βαῦ {πὸ ργόποῖι ἄλλα, πιθδυϊπαιοᾶ ᾿γ Ὁ ἱπᾶ. , 15. ΒΟΥ ΟΙν βυιθα 

πατήο. Α]. 1174: πατρὸς, ὃς ο᾽ ἐγ εί- 
νατο. 1298: ὁ φιτύσας πατήρ. ΟΥΠοΥ 
ΘΧΘΙΡ]65. ἃΥὺ6. οἵἴνϑθῃ ὈγῪῚ ΟΡ οοἷ 
οἢ Α͵δχ. 6Θα.. 560, 1296. ». 408. 566 
δ18ο 6 οδύῃ. Μά. γυ. ὅ68, 8. 
γγῖῦἢ Κ΄ ΘΓ. ἃ 6 ἔθυ 5 πούθ. 

Υ. 8885. 56}0].: μέλειν" φρον- 
τίζειν. ἩἨδτυμ δ πῃ 4150 δ κοβ μέ- 
λειν ἃ 5 ῬΘΥΒΟΠ8], ΘΟ ΡΥ ΠΡ Α ΘΒ0}.. 
Αρ. 878: οὐκ ἔφα τις ϑεοὺς βρο- 
τῶν ἀξιοῦσϑαι μέλειν. μα Ἐλπιτ. 
Ηδοτο. ἢ 112: ϑεοί, ϑεοὶ τῶν ἀδί- 
κῶν μέλουσι καὶ τῶν ὁσίων ἐπᾷειν. 
ΟΥ̓ Υ 5 ΒΌΡΡΙΥ σοί. ἡ τίκτουσα ἄοθ5 
ποῦ Ἰηθϑ 5ΠΘ ΠΟ πὰ 5 τοὺ ρπί 
ξοτὺ δ, θὰ τὺ. 6 ΔΙ, 1. 6. 8 
Ῥαγθηῦ, 50 ὑπαῦ ὑπηθ ρυθβθῃῦ 15 πού 
ΔΌΒοΙαίθ, Ραὺ γοϊαῦνθ. ὅὃ0. δρϑίῃ 
ν. ὅ88. ὅδο Ἀπ. 289, ΤῈ ἢΠΙῸὰΒ- 
{ταύϊομ5 απούθα ῬγῪ Νϑνθ ἄο ποῦ 
ΔΡΡΙΥ. 

Υ. 836. 5ὅ6}0].: ἅπαντα;-νου- 
ϑετήματα᾽ ταῦτα ὁποῖά ἐστι τὰ 
ἐπὶ τῇ ᾿ἀντιγόνῃ, ὅπου τῇ Ἰσμήνῃ 
λοιδορεῖ, καί φησιν αὐτὴν τὰ Κρέ- 
οντος φρονεῖν (ΑὩΐ. ὅ49. 
νουϑ'., οἷον ἅ εἶπες. 
τοῦσα. ΟἿ. Με .ύ. 8.466, 2. π οϑὺ 
8..99. δημποί. ὅ. 

Υ. 881. κείνης διδακτά]) Ἐὸν 
ὑπὸ ρθη ῖνο οὗ. Τυδομίῃ. 994: ὄψ᾽ 
ἐχδιδαχϑεὶς τῶν κατ᾽ οἶκον, ἀοᾶ 
566 ΡὮΠ]. 8 μα. 

Υ. 388 5ᾳ. 560]. : 
γ᾽ ὁμολόγησον σαυτὴν ἢ φρονεῖν 

«τ τἀμὰ 

ἀμμμμμωἐδυενω, 

μὲ νουϑε- 

ἔπει ϑ'᾽ ἑλοῦ 
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ἥτις λέγεις μὲν ἀρτίως, ὡς. εἰ λάβοις 
σϑένος, τὸ τούτων μῖσος ἐκδείξειας ἄν. 
ἐμοῦ δὲ πατρὶ πάντα τιμωρουμένης. 
οὔτε ξυνερδεῖς τήν τε δρῶσαν ἐκτρέπεις. 350 
οὐ ταῦτα πρὸς κακοῖσι δειλίαν ἔχει; 

840 ἐπεὶ δέδαξον. ἢ μάϑ'᾽ ἐξ ἐμοῦ, τί μοι 
κέρδος γένοιτ᾽ ἂν τῶνδε ληξάσῃ γόων; 
οὐ ξῶ; κακῶς μέν, οἶδ᾽, ἐπαρκούντως δ᾽ ἐμοί" 
λυπῶ δὲ τούτους, ὥςτε τῷ τεϑνηκότι Ἀδῦ 
τιμὰς προςάπτειν. εἴ τις ἔστ᾽ ἐκεῖ χάρις. 

8560 σὺ δ᾽ ἡμὶν ἡ μισοῦσα μισεῖς μὲν λόγῳ, 
ἔργῳ δὲ τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς ξύνει. 

κακῶς προςτιϑεμένην τοῖς ἐχϑιροῖς, ἴαϊκο γονθηρθ οἢ. π6 ᾿ηπγ ἄθυθυ οὗ 
ῇ φρονοῦσαν τῶν φιλτάτων ἀμνη- Αρϑ ΘΙ, Πα ὑΠ15 τατιϑύ μ6 Ε16- 
μονεῖν" οἷον ϑάτερά σὲ δεῖ ὁμολο- οὗγα 8]ομθ. Τύ 15. θυϊάθηῦ ὑπουθουθ 
γῆσαι, ὅτι κακῶς φρονεῖς, ῇ ὅτι Ὁπᾶΐ 5116 15 {Π6 Ῥϑύβοι τηθδηΐς Βεΐ 
ἑκοῦσα ἁμαρτάνεις καὶ παρορᾷς. - τὴν δρῶσαν, ἀϊ6 Η δὴ ἄδΙπάδ, δι 5 
τὸ ϑάτερα ἀντὶ τοῦ ϑάτερον 4τ- ϑοΙρῸῪ ΕΝ 15. ἃ ΒΊΟΥΘ ΒΘΠΘΓᾺ] 
τικῶς. ὅθε ΡΠ], 488. κακῶς φρο- πᾶ ἃ θΟΙάον Θχρυθββῖοι {Ππ8ῃ ἐμέ 
νεῖν ἄο65 ποῦ πιϑδῃ ἤο ἐπ ἴπκ οΥ1], οὐ ἐμὲ τὴν δρῶσαν. ΒΟΊΗ. 
Ῥαῦ ὅο 6 ἔοο 5}; τῶν φίλων 1 ῖδ Ψ. 344. οὐ ταῦτα -- ἔχει] 

5814 οὗἨ ΑρΔΠΙΘΙΉΠΟΙ ΟὨΪΥ. Οἱ ἔπϑι- ἡ ἘΠ 656 Ἐπ πρ οοηνίοῦ 66 
τὰ 5᾽ρη γίηρ Ὁ ΘΥΘ ἔοτ Θ 566 οἢ ρονεανᾶϊοσ ἴῃ δἀδάαϊξίοι ξο 
Μϑ. 8. 6008. ηϊβαάθοάπὴ 1. 6. )ὸ ποῦ γοιῖι ἴῃ 

Υ. 840 -- 849. ἥτις - ἐκτρέ- αἀάϊίου ἐο {π6 οἤδδ ποθ γοῖι Θοτημηἶ 
πεις}] ΤΠΘ φοπηθχίοῃ 5: ὙΠΟ, (ἀρεϊηδῦ γοῦν ἔα μθυ), 4150 θθύσγαν 
Ομ 6 ὕποῦ πὰ ἀπ. αἴ 0 }γ 5814, 1 ΕΠ]ΠΟΒθη ΒΒ Οἱ {π6 Ῥμταδ6 δεὶ- 
ὑπωὺ 1{ ποὺ πὸ ἀ δῦ Βα τ οι θη ΐ λίαν ἔχει οἵ, ν. 466. οὗ ἐὑπῖ5 ῥΙαγ: 
Βύγθηρυμ, ποτὶ οι] ἀ οδύβῃ ον. οὐκ ἔχει λόγον. Απρῖρ. 68: τὸ γὰρ 

0} ππαῦ Ππαύτγϑα ὑποῖι τ6- περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν 
βΒανάοβύ ὑπ θη, γοῦ ποῦ ΟἿΪΥ οὐδένα. Ῥ 6 πη 0 50}, ῬγῸ (Ὅτοπ. Ρ. 
γϑιβοβυ ΠΥ δϑδιίβύϑη 66 ἴο Π16 510..7: τὸ δὲ δὴ καὶ τοὺς πρὸς 

15 ΔΥΘΗΡΊΩΡ π6 πγάθι οἵ ἐμαυτὸν ἀγῶνας ἐάσαντα νῦν ἐπὶ 
ΟἿ Βῖγ 6, Βαῦ ἀοδῦ θουϑι ἀθύθυ τόγδ᾽ ἥκειν καὶ πᾶσαν ἔχει κακίαν: 
Π16 ἔτ ΟΤῚ ἀθλ ἐροτο ΡΟΝ ΟἿ, δοπίγα Οποί. Ρ. 868, 9: ἀποδοῦναί 
ΜδΌΌΒ. δ. 622, 4. , δ᾽ οὐκ ἔχει πίστιν: ΡτῸ ΡΊνοσπι. Ρ. 

δ τ δεν δον δὲ τα ας ἐμοῦ θοὴν, ες ἤιε Ἰόγον οὐ τα ὀέκην νης; ἀξιοῦν λαμβάνειν: 
569. Οδϑᾶ. ἮΝ. 289 588. Ηον 586 ἴη- Υ, 847. Β680].: ἐπαρκούντως 
ἰθηαβ ἴοὸ δύθηρθ ΠΟΥ ἔβπου 15 δ᾽ 
ΒΗ ἴῃ ν. 848 54ᾳ.: λυπῶ δὲ τού- ἐμοί" οὐ γὰρ ἐφίεμαι τρυφε- 

ρώτερον ζῆν. τους κτλ. δ : 
Υ͂. 848. 861101.: τήν τε δρῶσαν Ὁ. 848 5ῃ. λυπῶ -- χάρις] 

᾿ ἐκτρέπεις" ἀντὶ τοῦ ἐμέ. ἡ δὲ ἐκ Ἡ ΘΥγὴ δ ἢ ἢ ΥἸΡ ΤΙ Τπξουρυθῦδ: 1 δ πὰ 
: ἀντὶ τῆς ἀπό; ἀποτρέπεις. ΤῊΘ γοιθ]οβομ6 ἤο 6 61, 50 πδὺ 

νγοτβ τὴν δρῶσαν 4ο ποῦ οὗ ὉΠθιη- 1 οῖγνο ΠΟΙ ΟῈΤ [0 ΤῈΥ 5116, 1 
56 Ινθο ΤηΘ 8 ἢ ἐμέ ΟΥ̓ ἐμὲ τὴν δρῶ- 1664 δ ὑπ ρ οαη Ρθο ἄοῃθ 

σαν, Βα πον ὙΠῸ αὐδοπι ΡΒ ὙΒΙΘΝ 15 ρΙ οαβίπρύοῦπο 468. 

δηγ ὑπ ρ, 1. 6. ΨἘῈΠῸ δύγίνοβ ἰο ὙὟΥ͂. 860. ἡμέν] ὅ66 ν. 17. 

ἘΣ ΣΟΎΩΣ ὑρϑμυν. 6 τ πὸ πέσΨέἔἐἜΨνΨψσσψοι«ψοΕἐΡνσρερπρτππτο ΘΠ 

" ἱ ᾿ - ἣν ΤΥ ἘΝ ἮΝ ΟΡ Ὁ Ὁ τ πΠτ υ; ΕΖ ἀὰ τ 

. Ἵ 
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ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἄν ποτ΄, οὐδ᾽ εἴ μοι τὰ σὰ 
μέλλοι τις οἴσειν δῶρ᾽. ἐφ᾽ οἷσι νῦν χλιδᾶς. 860 

τούτοις ὑπεικάϑοιμι, σοὶ δὲ πλουσία 
ϑῦῦ τράπεξα κείσϑω καὶ περιῤῥείτω βίος. 

ἐμοὶ γὰρ ἔστω τοὐμὲ μὴ λήγειν γόων 
βόσκημα" τῆς σῆς δ᾽ οὐκ ἐρῶ τιμῆς τυχεῖν. 
οὐδ᾽ ἂν σύ, σώφρων γ᾽ οὖσα. νῦν δ᾽ ἐξὸν πατρὸς 365 
πάντων ἀρίστου παῖδα κεκλῆσθαι, καλοῦ 

360 τῆς μητρός᾽ οὕτω γὰρ φανεὶ πλείστοις κακή, 
ϑανόντα πατέρα καὶ φίλους προδοῦσα σούς. 

ΧΟΡΟΣ. 

μηδὲν πρὸς ὀργήν, πρὸς ϑεών᾽ ὡς τοῖς λόγοις 
ἔνεστιν ἀμφοῖν κέρδος, εἰ σὺ μὲν μάϑοις 870 
τοῖς τῆσδε χρῆσϑαι, τοῖς δὲ σοῖς αὕτη πάλιν. 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

365 ἐγὼ μέν, ὦ γυναῖκες, ἦϑάς εἰμί πως 
τῶν τῆςδὲε μύϑων᾽ οὐδ᾽ ἂν ἐμνήσϑην ποτέ, 
εἰ μὴ κακὸν μέγιστον εἰς αὐτὴν ἰὸν 
ἤκουσ᾽, ὃ ταύτην τῶν μακρῶν σχήσει γόων. 875 

ἩΛΕΈΚΤΡΑ. 

φέρ᾽ εἰπὲ δὴ τὸ δεινόν. εἰ γὰρ τῶνδέ μοι 
. ΡΥ. 2.»ϑ .», 370 μεῖζόν τι λέξεις. οὐκ ἂν ἀντείποιμ᾽ ἔτι. 

Υ͂. 856. 
ΟΠ ΘΙ θυ. 

Υ. 86ὅ8. δῶρα] 1. 6. ΘοΙηη0- 
48. ὅ8ϑο ΡΠ. 117. ΕἸΘοῦγα πηΘ ΔΒ 
ὨΘΑΥΪΥ {Π|6 βδπηθ ὃ ἴῃ ν. ϑῦτ: τῆς 
σῆς τιμῆς. 816 ΧΡ δίπδ. {πῸ δῶρα 
ΒΥ [Π|6 ξοΠονγίηρ' νον σοὶ δὲ πλου- 
σία βίος, ΟΝ. ἀν ὕππ|5 οοπηθοίθ 
νὰ {πΠ6 ρυθοθαϊηρ: ἃ πα 1 ψ11] 
τη οδὺ Μ1ΠΙΗΡΙΥ ΔΙ1ῸὸΝ 841] 
ΓΠΌΒ8 ὑπῖποθ ἴ0 6 ΠΥ Ἰοῖ; 
δι 611] ἔα πἸβῃ οα 8 016 ἃ πᾶ 8 
11 ὃ ἃ θοαπ 41 ἴῃ 8 11 ὉΠ 1} 68. 

Υ. 806 54. ἐμ οἱ - βόσκημα] ΟἹ. 
ν. 888. 879. 288. 

Υ.8ὔ8 5ηᾳ. νῦν δ᾽ ἐξὸν -- τῆς 
Π ητρός] Εον {πὸ τι86 οὗ πατρός 
ἔογ ἀνδρός, 566 γ5. 884 54ᾳ. ΕΥ {Π6 
βϑηθπηθηῦ ΝΘΥΘ ΘΟΠΊΡΘΓΘ5. ἘΠΥ. 
ἘΠ]. 9817 54.: κἀκείνους στυγῶ τοὺς 
παῖδας, ὅςτις τοῦ μὲν ἄρσενος πα- 

Ι πᾶν δάορίθα {Π8 οοπ͵θοίπνθ οἵ ἩΘΗΠΘΡΌΘΥΡΘΙ δηᾶ 
ΜΚ. λυπεῖν μονον [50 4150 Π΄π 4.]. 

τρὸς οὐκ ὠνόμασται, τῆς δὲ μητρὸς 
ἐν πόλει. Τα ριιταβε τῆς μητρὸς 
καλεῖσϑαι παῖδα (οἴ. ΤΎΔΟΝ. 786. 
1158.)}, πιθϑηβ, ἴο ἔδν οῦ Υ ἃ ἴη0 - 
{Π 67, ΟΥ ΔΡΎΥΘΘ 1 ἃ οὐ ἢ 6 7. 
Ἑ]θοῦτα αἰβρίανβ ΘΟμΒΙ ἄθυϑ 16 θ1- 
ὕθυηθ85. ἱμγοθριοιῦ ὉΠ6 Ὑ|016 
ΒΡΘΘΟΙ (85. ὅπ ΟΠ νι ϑατη15 ἴπ ν. 
502.), ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἴῃ ὑπ γογᾶάβ: κα- 
λοῦ τῆς μητρός" οὕτω γὰρ -- σούς, 
γγΠ160}} ΠΟ] ΟΠ υ βού θιηῖβ ραν οἵ 
πρὶ οἷν ἴῃ {Π 6 ΕΥΡᾺ οἵ σοοά πιθῃ. 

Υ. 862 Βα. ὡς τοῖς λόγοις -- 
κέρδος} Τη6 ΟΠοτυιθ ρἶνϑδ {Π6 
5Βϑ:η6 ϑᾶνιοθ ἴῃ Απί. 724 56. 

ν. 8368. ὅ6Π01.: σχήσει" ἐφέξει, 
κωλύσει. 

γ.8609, τῶν ὃ ε]1. 6. ἔτ οἵα Π|0858 

πο δὲ μάτων ἐμ. κοὰ ... 

ΡΨ ΏΡΥΝΥ ΩᾺ 
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ἨΛΈΚΤΡΑ. 41 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ ἐξερῶ τοι πᾶν. ὅσον κάτοιδ᾽ ἐγώ. 
μέλλουσι γάρ σ᾽, εἰ τῶνδε μὴ λήξεις γόων. 
ἐνταῦϑα πέμψειν, ἔνϑα μήποϑ᾽ ἡλίου 880 
φέγγος προςύψει. ξῶσα δ᾽ ἐν κατηρεφεῖ 

37ῦ στέγῃ χϑονὸς τῆςδ᾽ ἐχτὸς ὑμνήσεις κακα. 
πρὸς ταῦτα φράζου. καὶ μὲ μή ποϑ᾽ ὕστερον 
παϑοῦσα μέμψῃ. νῦν γὰρ ἐν καλῷ φρονεῖν. -. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἢ ταῦτα δή με καὶ βεβούλευνται ποιεῖν ; 888 

ΧΡΥΣΟΘΈΕΜΙΣ. 

μάλισϑ', ὅταν περ οἴκαδ᾽ Αἴγισϑος μόλῃ. 
ΠῚ ἨΛΈΚΤΡΑ. 

380 ἀλλ᾽ ἐξέκοιτο τοῦδέ γ᾽ οὔνεκ᾽ ἐν τάχει. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

τίν᾽, ὦ τάλαινα. τόνδ᾽ ἐπηράσω λόγον; 
ΗἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

ἐλθεῖν ἐκεῖνον, εἴ τι τώνδε δρᾶν νοεῖ. 

ΧΡΥΣΟΘΈΕΈΜΙΣ. 

ὅπως πάϑῃς τί χρῆμα; ποῦ ποτ᾽ εἶ φρενῶν; 800 
ἩΛΔΕΚΤΡΑ. 

ὅπως ἀφ᾽ ὑμῶν ὡς προσώτατ᾽ ἐχφύγω. 
ΧΡΥΣΟΘΕΈΕΜΙΣ. 

838 βίου δὲ τοῦ παρόντος οὐ μνείαν ἔχεις : 
ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

καλὸς γὰρ οὑμὸς βίοτος, ὥςτε ϑαυμάσαι. 

οΥνἱἱα ΒΥ ΒΊΟΝ Ι δ ΟΡΡΙΘΒ5- 
564. 

Υ. 8714. ὅ6Π01].: κατηρεφεῖ" 
κατεσκεπασμένῃ, σκοτεινῇ. ΟἿ. ΑἸ. 
114. 888. 1100. 

Υ.8716. πρὸς ταῦτα] ΟἿ Με Ό.ΈΗ. 
8. δ91. β. 

Υ. 8511. ὅ6Π0].: νῦν. γὰρ ἐν 
καλῷ φρονεῖν" νῦν, φησίν, ευ- 
καιρόν ἐστι καλῶς φρονῆσαι. 8.66 
ῬμΙοοῦ. 1182, 

Υ. 878. καὶ βεβούλευνται) 
Οὐ {π6 ρϑυΐῖοϊα καί 566. Απύ. 720. 
ΤῊΘ ομοιαβῦ ΥἱρΉΌΠΥ ΟΌΒΘΥΥ 65 τ6- 

Βρϑούϊηρ' ὅπ6 αἰ Β ΡΟ 010 ΒΗ ΘΗ ε 
ΕἸΘοῦγα ἴῃ {Π6 ὑγῃ 016 ἀϊδραίε: ἀρ- 
μόξει λέαν τὸ πρόςωπον ᾿Ηλέκτρας 
τῇ ἀντιγόνῃ. 

Υ. 880. τοὺ ὃ γ᾽ οὔνεκ᾽] 866 
Ῥαββον ν. ἕνεκα, δηα ΘΟΠΡΘΥΘ 
06 Ρδϑθϑρ6 5 αποίδα ὈΥ ΝΥ νϑ. 
6008. 1781. Οφά. Ο. 22. 448. ῬὮΣ]. 114. 
ἘῸΥ ὑπὸ οοιηροιπᾷ ἐξικνεῖσδαι 566 
Οϑᾶ. Ὁ. 849. 

γ. 384. Κὅ.6Π0].: πάνυ ϑυμικῶς 
καὶ τὴν ἀδελφὴ ν αὐτοῖς συγκατα- 
λέγει, ὡς τὰ αὐτῶν αἵρουμέενης. 

γ,886. ὥςτε ϑαυμάσαι) Οπ 



49 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ ἦν ἄν, εἰ σύ γ᾽ εὖ φρονεῖν ἠπίστασο. 
ἩΛΈΚΈΡΑ. 

μή μ᾽ ἐκδίδασκε τοῖς φίλοις εἶναι κακήν. 
ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ διδάσκω᾽ τοῖς κρατοῦσι δ᾽ εἰκάϑειν. 
ΗΛΈΚΤΡΑ. » 

890 σὺ ταῦτα ϑωπευ᾽, οὐκ ἐμοὺς τρύπους Ἔ γειο 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ, 

καλόν γε μέντοι μὴ ᾽ξ ἀβουλίας πεσεῖν. 
Π ΉΔΕΚΤΡΑ. πΥΗ 

ποσούμεϑ'᾽, εἰ χρή, πατρὶ τιμωρούμενοι. 
ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

πατὴρ δὲ τούτων. οἶδα, συγγνώμην ἔχει. 
ἩΛΈΚΤΡΑ. 

ταῦτ᾽ ἐστὶ τἄπη πρὸς κακῶν ἐπαινέσαι. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

806 σὺ δ᾽ οὐχὶ πείσει, καὶ συναινέσεις ἐμοί; 

ἰ- ἩΛΈΚΤΡΑ. 

οὐ δῆτα᾽ μήπω νοῦ τοσόνδ᾽ εἴην κενή. 
ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

χωρήσομαί τἄρ᾽. οἷπερ ἐστάλην ὁδοῦ. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

- 3. οὐ 4 με ’ ς᾽» ποῖ ὃ ἐμπορεύει; τῷ φέρεις ταὃ ἔμπυρα; 

ΙΝ. 889. Ὀϊ1πᾶ. εὐκα ϑεῖν.] 

{π6 τηδηϊύῖνο δοῦν 566 Μδύῃ. 
8, ὅ85. πού. 

γ. 3889θ. ἀλλ᾽ οὐ διδάσκω] 
Νονο ΟὈΌΒΘΥ͂νΘΒ ὑπῶῦ ὉΠ ΘΥΘ6 15 Π0 Π6- 
οοδδιῦν τὺ ὅπ6 ργόποῖη τοῦτο ἴῃ 
{π0 ἔουμοΥ Ῥᾶγῦ οὗ πὸ βϑηΐθῃοθ, 
θϑόϑιιβθ ὑπὸ 1ῖ468. ὀοηθεϊποϑα πῃ {Π6 
Το] οννίηρ Δα! 10} ΤΩΘΥΘΙΥ ΦΥ565 
Ὑγ 8116 Βρϑϑκίῃηρ,, 

Υ. 890. σὺ ταῦτα ϑώπευ 
ὅ6 6 ΟΕᾶα, ἘΝ. 289 κα. 

ν.892. τιμωρούμενοι) Οπ {πὸ 
τη 56] 1η6 566 Β οδϑύ 8. 100. φηποῦ. 
12, Μδύτῃ. 8. 486, 4. 

ν.898. πατὴρ δὲ -- ἔχει) 

Ι5ΙΏΘΠ6 τι565 {Π6 ΒΔ ΤῚ8 ΤΆ ΒΟ Πρ, ἴῃ 
Απίϊρ. ν. θὅ 54ᾳ.: ἐγὼ μὲν͵ οὖν αἷ- 
τοῦσα τοὺς ὑπὸ χϑονὸς ξύγγνοιαν 
ἴσχειν, ὡς βιάξομαν τάδε, τοῖς ἐν 
τέλει βεβῶσι πείσομαι. 

Υ.394. 5.6}0].: κακῶν ἐστιν ἐπαι- 
νέσαι ταῦτα τὰ ἔπη. τ [πὸ Ρῃγδ 56 
πρὸς κακῶν 566 ΑἹ. 3511. ν 

Υ. 896. ὅ6Π0].: νοῦ κενή" ἀντὶ 
τοῦ συνέσεως κούφη. Οπ μήπω 
566 Ῥούβοη Επτ. Ηθο. 1268. δηᾶ 
Ποοράου]θῖη Οδᾶ. Οο]. Ρ. ΧΧΧΙ. 

γ. 897. οἵπερ-- ὁ δοῦ] 868 
Μὰᾶντ. 8. 824. Βοπῦ 8. 108, 2. ἢ. 

Υ. 8398, τά δ᾽ ἔμπυρα] Βγαποκ 
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ΗΛΕΚΤΡΑ.. 48 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

μήτηρ μὲ πέμπει πατρὶ τυμβεῦσαι χοάς. 
ΗἩΛΕΈΚΤΡΑ. 

400 πῶς εἶπας; ἦ τῷ δνομενεστάτῳ βροτῶν; 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

ὃν ἔκταν᾽ αὐτή. τοῦτο γὰρ λέξαι ϑέλεις. 
ἩΛΈΚΤΡΑ. 

ἐκ τοῦ φίλων πεισϑεῖσα; τῷ τοῦτ᾽ ἤρεσεν; 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

ἐκ δείματός του νυκχτέρου. δοκεῖν ἐμοί. 410 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὦ ϑεοὶ πατρῷοι. συγγένεσϑέ γ᾽ ἀλλὰ νῦν. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

405 ἔχεις τι ϑάρσος τοῦδε τοῦ τάρβους πέρι; 
, ΗΛΈΚΤΡΑ. 

εἴ μοι λέγοις τὴν ὄψιν, εἴποιμ᾽ ἂν τότε. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ κάτοιδα, πλὴν ἐπὶ σμικρῷ φράσαι. 

Υ. 407. ΠΤ ῖπᾶ. ἐπὶ σμικρόν. 

ἔοΠΠονγ5 δα! δ8, ΘΧΡ ΔΙ ηπηρ᾽ ἔμπυρα 
ὈΥ τὰ καιόμενα ἱερεῖα, πα τοῖου- 
τηρ 16 ἴο {Π6 υἱοῦ ἼΜΒΙΟΙΝ ὙΥΘΓΘ 
ἈΒΈΠΥ βϑου δορά ἴο {Ππ6 τἸηϑη68 οἵ. 
{πη6 ἀθεᾷ, πᾶ Ὀατπῦ αὖ ὑπ ῖν ΠΟΤ] 5,. 
τηϑ κἰηρ᾿ ἃ ΠΌΘΟΥ Οὗ 5]αν 65 ἔΌ]Π]οΥν 
ΟΠ βούπθιηῖϊβ 0 ῬΘΑΥ ὑπ ὑΠΙΠΡΒ 
τϑαιίδιθθ ἔου βϑουϊῆοο. Εγέυτναι, 
ΒονΘνοΥ, ΥΡΉΌΥ οχρ δίῃ: ΤΠ6 
ἀρᾷ νοῦ βοιηθίμηθϑα βου οὗ 
{π6 10 οὔ ουϊηρθ. Οἵ. Απί, 480 568. 
ΤῈ οὔἴουϊηρ α͵θοὸ οἵ Οὐθϑῦθβ ἴῃ ν. 
894. ἀΡῬΘ δι ἴο πᾶν θθοπ ἃ Β]οοά- 
1655 οὔθ; ἴου 6 πη 06 οοι]α πὸ πᾶν 6 
Ῥγοιρμῦ {π6 νἱούμπηβ δο 8180 1 
Ἐπατ. Οὐ. 116. γγθ πα ΟἾΪΥ ΠΟΙΘΥ, 
τ Κ, δα τῖπο ἀθβου θα ἃ5 Θ0Π- 
ΡοΒίηρ᾽ {Π6 οἤθυίηρ:. Αραίΐῃ ν. 820. 
ἐντάφια χεροῖν φέρουσα 15 561, 
νου ΘΠ τη η 0 Οὔ ΒΘ Ύν 8 ἢ 8. 
δηα ον θ ἢ ΤΠ076 ΒὑΥΠΚΙΠρῚΥ ν. 48 566. 
Ιῃ ἰδοῦ {πΠ6 νϑὺῪ ρμυγρονῦ οἵ {Π6 
Ῥδϑβδρθ (065 ποῦ 8|10Ὁ7 τι8 ἴο 510- 
ῬοΟΒΘ. ΔΩΥ ΡῬΘύβοῃ ρύθϑϑηῦ Ὀ651665 
{πΠ6 Πού. Α ῬΙοοαΙ655 οθυϊηρ' 15 

ἐπουθίογθ ππάουβίοοα, Οἵ, 5Ρ 8ι- 
ἢ 6. οὐ 8]}111. ἢ. ἴῃ Ιαγϑον. Ῥ4]- 
Ιδαϊβδν. 107. 

Υ. 899. τυμβεῦσαι χοάς] 
ΤΊ νοΥΡ τυμβεύειν, ὕο ῬΈΌΥΥ, 18 
150 πιδοᾶ ἴῃ 510}} ἃ ΠΊΔΠΠΘΓ ὃ ὅο 
τηθϑ πούμῖπρ' πο γ6 πδη κρύπτειν 
οὐ καλύπτειν. Τιδίθδα οὗ ὑπ6 ὁομ- 
ΤῸ} ΡΉΓαΒ6 τάφῳ τινὰ κρύπτειν 
βῖνα καλύπτειν (ὁ. Απΐ. 938. 196. 
1039.), γγ Βπᾶ ἴῃ ΑἹ. 1068. σῶμα 
τυμβεῦσαι τάφῳ. δῖ {Ππθῃ 76 
ΤΔΥ͂ ἴα ουργοῦ πατρὶ τυμβ. χοάς ὈΥ 
πατρὶ χοὰς κρύψαι ἐν τύμβῳ. ὅ.ο- 
ΡΠΟΟΙΟΒ. πὰ8 ΘΧΡΥΘΒΒΘΑ ὕΠ6 58.116 
ἰᾷθεα ἴπ Απῇ. 901 5α.: κἀπιτυμβίους 
χοὰς ἔδωκα. 

γ.403. δοκεῖν ἐμοί] ΟΥὉΜ 40}. 
8, δὅ45. ΒΗ οϑὲ 8. 122. δηϊτηϑᾶν. 9. 

Υ. 404. 568ο!.: συγγένεσϑ'ε᾿ 
συμμαχήσατε, συνεργήσατε, συμ- 
πράξατε ἡμῖν. Οπ {πὸ ρδυξῖο]δ 
ἀλλά 8566. ῬΗΠ. 1028. ὅο δἰβοὺυ 
1018 οὗ {π15 ρίαν. 



ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ΗἩΛΈΚΤΡΑ. 

λέγ᾽ ἀλλὰ τοῦτο. πολλά τοι σμικροὶ λόγοι 41 

ἔσφηλαν ἤδη καὶ κατώρϑωσαν βροτούς. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

410 λόγος τις αὐτήν ἐστιν εἰςιδεῖν πατρὸς 
τοῦ σοῦ τε κἀμοῦ δευτέραν ὁμιλέαν 
ἐλϑόντος ἐς φῶς εἶτα τόνδ᾽ ἐφέστιον 
πῆξαι λαβόντα σκῆπτρον. οὑφόρει ποτὲ 
αὐτός. τανῦν δ᾽ Αἰγισϑος᾿ 

420 

ἔκ τε τοῦδ᾽ ἄνω 

41 βλαστεῖν βρύοντα ϑαλλόν. ᾧ κατάσκιον 
πᾶσαν γενέσϑαι τὴν Μυκηναίων χϑόνα. 
τοιαῦτά του παρόντος, ἡνίχ᾽ ἡλίῳ 

δείκνυσι τοὖναρ, ἔκλυον ἐξηγουμένου. 420 

πλείω δὲ τούτων οὐ κάτοιδα, πλὴν ὅτι 
420 πέμπει μ᾽ ἐκείνη τοῦδε τοῦ φόβου χάριν. 

πρός νυν ϑεῶν σε λίσσομαι τῶν ἐγγενῶν 

Υ. 411. 56}0].: δευτέραν ὄμι- 
λέαν᾽ ὡς αὖϑις αὐτοῦ ἀναξήσαν- 
τος καὶ προφομιλήσαντος. 
Ν. 412. 56}0].: ἐφέστιον ἐπὶ 

τὴν οἰκίαν γενόμενον, τουτέστιν 
ἐπ᾽ οἶκον. Τὰ 5ποι τᾶίμου Ρε ὁχ- 
ΡΙαἰποα: λαβεῖν σκῆπτρον καὶ ἐπὶ 
τῇ ἑστίᾳ πῆξαι. 

γ. 414 54ᾳ. ἔκ τε τοῦδ᾽ κτλ. 
Νονθ αυοΐθβ Ηδοτοᾶοί 1. 108: 
ἐδόκεε ᾿ἀστυάγει ἐκ τῶν αἰδοίων 
τῆς ϑυγατρὸς ταύτης φῦναι ἄμπε- 
λον, τὴν δὲ ἄμπελον ἐπισχεῖν τὴν 
᾿Δσίην πᾶσαν. -Ξ ἐκ τῆς ὄψιος οἵ 
τῶν μάγων ὀνειροπόλοι ἐσήμαινον, 
ὅτι μέλλοι ὁ τῆς ϑυγατρὸς αὐτοῦ 
γόνος βασιλεύσειν ἀντὶ ἐκείνου. 

Υ. 416 5ᾳ. ᾧ κατάσκιον -- 
γενέσϑ' αι) Οἱ {Ππ8 ἱπῆηϊεῖνο Ἰοΐη- 
οα νι Ὁπ6 δοοιβδαύννο ἴῃ {πΠ6 τ6- 
Ἰαύῦνθ τηθιθ ον οἵ {πὸ βθῃΐθηοθ 566 
Μϑεύτῃ. 8. ὅ88. δια ΒΒ οδύ. 8. 128, 
2. πού. 4. 

Υ. 411 5ᾳ. ὅ.6}0].: ἡνίχ᾽ “ἡλέῳ" 
τοῖς γὰρ παλαιοῖς ἔθος ἡ ἣν ἀποτρο- 
πιαξομένους τῷ ἡλίῳ διηγεῖσϑαι 
τὰ ὀνείρατα. Βτίπποῖκ, θϑβιᾶθβ 
ΟΥ̓ΠΘΥ ΘΧΘΙΊΡΙΘ5., ΘΟΙΉΡΘΓΘΒ Εἶτι γῖρ. 
Τρ". Ῥδαν, 42: ἃ καινὰ δ᾽ ἥκει νὺξ 
φέρουσα φάσματα, λέξω πρὸς αἰ- 
ϑέρ᾽, εἴ τι δὴ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἄκος. 

Υ. 421 58ᾳᾳ. πρός νυν καλ.) 
Δ 6 ϑοα νψν ΟΠ γυ βού 
(οΘ5 ποῦ δ5κΚ ἪὋπΠ6 ορίπΐοη. οἵ ἘΠ6Θο- 
ἔτ γοϑρθοῦύϊμρ π6 ἄγϑδη, Ὀαΐ, 
ὑποιρἢ Ἰοηρ' 5Βῖποθ δηγδρθα ἀρϑὶηδί 
[6 Υ, 5011] οομ ΐπιιθ5 ἴο οἵου ποὺ δᾶ- 
νἷοθ. ὕσπιοκ, πονγθνθῦ, ὈῪ ὑπ ὁχ- 
οἸδιηδύϊοι οἵ ᾿ΕἸθοῖχα, ὦ ϑεοὶ πὶ, 
συγγένεσϑέ γ᾽ ἀλλὰ νῦν, Ομ γ5ο- 
{πΠ6 5 βιβρθοῦύθα {πδὲ 586. πιδὰ 
Πθαγα βοιηθῦμίηρ' θυ, θαῦ ᾿ΠηΠ16- 
αἸαῦοῖν ρϑτοθίγίηρ ΠΟΥ ΘΥΤΟΥ, δη 
ἢπαϊηρ ὑπαῦ 516 ΚποΟΥΒ πούμίπρ' 
ΤΟΥ6 ὑπ ΠΟΥ ΒΘ] ἢ, 516 τϑὶαῦθβ Π6 
ἄγθϑμ, θαὖ Ἰκηουγίηρ' ὑπαῦ 10 ΘΟ Υ ΘΒ 
ΟὨΪΥ ἃ Βῃδᾶον οὗ πορθ, δῃᾶ τῆδν. 
αρϑ] οχοῖίο ΕἸθοίγο, 586 ᾿τηπηθα :δ- 
ὑρ ]ν γϑῦπυηβ ὅο ἃ τϑρϑίϊοι οὗ ΠΘΥ 
ϑανῖοθ, νυ ἢ γΠ1Ὸ ἢ 5η6 ΘΟΌΡΙΘΒ ὅπ 
τηϑηδοη οὗ {6 ἴθ. ὑπο {π6 
ἄγϑϑι πϑδᾷ ᾿πϑρὶγϑᾶ τη ΟἸγ δ ϑιηηθ- 
βίσα. ΕΣ Ὅπθ τοῦθ 5Π6 (ΟἸγίδο- 
τηηθδύσϑ) θαυθα τ ποῦ] Ρτον 6 
ὑσπ6, ὅπθ ἸὩΟΥ6 ΟἸΘΑΥΥ 586 οοπ]α 
Ῥϑύοθῖν {πῶ Ποὺ [γθαύβ το Ε]θοῦγδ 
Ὑγο]α ποῦ θ6 ναΐη. ΟἿ ΒΟύΠΘΠ15 
ὉΠπουθέουθ, ποὺ ἃθοῦὺ [0 ἀορϑτγῇ, 
δρϑῖη ϑηΐγθεαύβ Ε]θούγα ἴο θθυγϑτθ 
οὔ {π6 ππηροπάϊηρ 11. ἨἩΒΕΜ. 

Υ. 421. ϑεῶν -- τῶν ἐγγε- 
νῶν] ὅ66 Αηΐ. 199, 



ἨΛΈΚΤΡΑ. 4 

ἐμοὶ πιϑέσϑαι, μηδ᾽ ἀβουλία πεσεῖν. 
εἰ γάρ μ᾽ ἀπώσει, σὺν κακῷ μέτει πάλιν. 480 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 
μ 3 3 ’ὔ δ'-",- ’ εξ “᾿ ὡ 

αλλ΄. ὦ φίλη, τουτῶν μὲν. ὧν ἔχεις χεροῖν, 

420 τύμβῳ προράψῃς μηδέν᾽ οὐ γάρ σοι ϑέμις, 
οὐδ᾽ ὅσιον ἐχϑρᾶς ἀπὸ γυναικὸς ἵστάναι 
κτερίσματ᾽, οὐδὲ λουτρὰ προῤφέρειν πατρί" 
ἀλλ᾽ ἢ πνοαῖσιν ἢ βαϑυσκαφεῖ κόνει 480 
κρύψον νιν, ἔνϑα μήποτ᾽ εἰς εὐνὴν πατρὸς 

480 τούτων πρόςεισι μηδέν᾽ 
2 

ἀλλ᾽, ὅταν ϑάνῃ. 
κειμήλι᾽ αὐτῇ ταῦτα σωξέσϑω κάτω. 
ἀρχὴν δ᾽ ἄν, εἰ μὴ τλημονεστάτη γυνὴ 
πασῶν ἔβλαστε. τάςδε δυςμενεῖς χοὰς τς 440 
οὐκ ἄν ποϑ'᾽, ὅν γ᾽ ἔκτεινε, τῷδ᾽ ἐπέστεφε. 

485 σκέψαι γάρ. εἴ σοι προςφιλῶς αὐτῇ δοκεῖ 
ο΄ ψέρα τάδ᾽ οὗν τάφοισι δέξασϑαι νέκυς. 

ὑφ᾽ ἧς ϑανών. ἄτιμος ὥςτε δυςμενής. 
ἐμασχαλίσϑη, κἀπὶ λουτροῖσιν κάρᾳ 440 

ΙΝ. 481. 
ἄτιμος ᾿πϑθδά οὗ Ὀϑέογο.] 

Υ. 422. ἀβουλέᾳ πεσεῖν] ΤΊιΟ 
Βδ 6. 85 ἴῃ γν. 895. ἐξ ἀβουλίας 
πεσεῖν. 

Υ. 428. ὅ68}0].: εἰγάρ μ᾽ ἀπώ- 
σει" εἰ γὰρ νῦν, φησί, δεομένην 
σου ἀπώσῃ μὲ, κακοῦ σοί τινος 
γενομένου, μετὰ ταῦτα αὐτὴ μετε- 
λεύσῃ μὲ καὶ ἀξιώσεις μετὰ σοῦ 
γενέσϑιαι. 

Υ. 4234 544. τούτων μὲν κτλ.] 
ὅ86 ΑἹ. 186 54ᾳ. 

Υ. 421. λουτρα]) Τιἱθαύϊοι 8, 
ἃ5 ὉΌοΥΘ ν. 84., ΠΟΥ Π6 βϑ1η8 
ΒΙρ!ΠοΔ ΓΙ Οὴ 15 Ἰηϊθη θα 88 Ὀν λοι- 
βαί ἴπ ν. ὅ2. Η ΘΒΥ ΟἸιεῖτι5: χϑό- 
νιὰα λουτρά" τὰ τοῖς νξκμ οἷς ἐπι- 
φερόμενα. ἐκόμιξον γὰρ ἐπ ὶ τοὺς 
τάφους λουτρά. Τὐραίϊομβ οὗ να- 
ἰθὺ δΥ6 ρχοροῦέν τηϑϑηὺ ὈΥ ὑΠ15 δΡ- 
Ρϑ]]δύίοι. εἰὐδνν τ ῥοῦν Θρίρυ.ϑ6: 
ἀλλὰ περισνξδίλας μὲ δίδου χϑονί" 
(μηδ᾽ ἐπὶ νεχρῶ λουτρὰ χέῃς᾽ σέβο- 
μαι, δέσποτα, καὶ ποταμούς. ΟΥ̓. 
16 ὑγϑαῦϊθθ δὲ Μοανϑῖτπ8 46 ἢι-᾿ 

ΠΟΘ ο.14. ΒΕΌΝΟΚ. 

Ὀὲπάοτε δαορίβ {πΠ6 τιθιι8] γϑδϑαϊηρ' οἵ {Π6 οομηηξδ ἃ 6} 

Υ. 428 5ᾳ. πνοαΐῖσιν -- κρύ- 
ψον) ΤΘ νϑὺῦ ἀδρϑῃαβ Ομ θυ οὴ 
186 Ἰαύου βαρβίδηϊζινο; 566 Υ. 12. 
Οὐ ΤῸ 6 6 Κ οἡ ΑἹ. Ρ. 481. 64. 566. 

Υ. 429. 8610].: εὐνήν" νῦν τὸν. 
τάφον. Οπ {πθ6 ριόποῦῃ φψὲν 866 
Βαύτηῃ. 8. 72. ποὺ. 1ὅ. Με. 8.146. 

Υ. 482. τλημονεστάτη)] 1. ε. 
τολμηροτάτη. ὅὃ66 ῬΆΠ]. 801. ἀπὰ 
Οαά. ". 1144. 

Υ. 488. ἔβλαστε] Οπ μὴ ἢγϑί 
5 ΠΔ 016 5πουίθηθα 566 Βτὶ|ύξτη. 8. 7. 
10. ο. ποῦ. πα ΕΣ 115] 6 Ὺ οἡ Μά. 288. 

Υ͂. 484. ἐπέστεφ ε] ΤΊΘ τι86 οὗ 
18 γ ΥῸ 15 Θχρ]διηθα 1 τὴν Οὐμι- 
τηθηαυ. ἡ πὸ δι ποΥ τ οἵ {Π6 
β΄ Πα οη. ΘΟΡΠΟΟ]68 Ρ. 8 8566. 

Υ. 48ὅ 5ᾳ. αὐτῇ -- δέξασϑ'αι] 
ΕοΥ {π6 ρῆναβθ δέχεσθαί τί τινι 
566 γβ. 219 5ᾳ. Οἡ {Π6 ᾿πῆηϊγε 
δοΥΙθῦ, ΤῸ {η6 ἐπίιγθ, 566 Τ,0- 
ΠΣ ὦ ̓β ΠΡ οἸντΒ, Ρ. 188. 

Υ. 488 58ᾳψ. ἐμασχαλίσϑη κτλ.] 
ΤΊΘ ὅοΠο]. Η δ βὺ ομἶπ 5 ἴῃ ν. ἐμά- 
σχαλίσϑη., Ῥμοίϊιθ αηὰ ϑαϊα. ἴῃ 
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κηλῖδας ἐξέμαξεν. ἄρα μὴ δοκεῖς 
440 λυτήρι᾽ αὐτῇ ταῦτα τοῦ φόνου φέρειν; 

οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν μέϑες᾽ σὺ δὲ 
τεμοῦσα κρατὸς βοστρύχων ἄκρας φόβας 

μασχαλίσματα, ἴπ6 Ἰαλίθν 150 ἴῃ 
ἐμασχαλίσϑη δᾶ μασχαλισϑῆναι, 
Εέγηι. Μ. ἴῃ ν. ἀπάργματα ". 118, 
29... Π6ΥΘ {π|5 ραβϑβαρο οἵ ὅορῇῃο- 
0165 15. αποίθα, αϑϑονύ πᾶ 1Ὁ νγ88 
ἃ οὐιβύοηι ἴῸΥ Ππο86 0 δα 5] ἴῃ 
ΔΏΥΟΗΘ οἰδμου Ὁ. βίγαθαρθῃι ΟΥ̓ ἴῃ 
νγ8, ἴο οὖ ΟΥ̓ {πΠ6 οχύγθηλῦϊθβ οὗ 
1π6 Βεπμαρ πᾶ ἔδοῦ, δηᾶ {16 {πθτη 
ἘΠ4ΘΥυ {πὸ αὐτηρὶὺβ οὔ π6 ἀθδά, πᾶ 
6 ὶρ6 {π6 βυοσά προῖ {π ποϑᾶ 
οὔ [Π6 θουῦρϑθ. ΒΚ Ὁπ15 Π6Ὺ βιρρο- 
564 {πῶ {πὸ ἀνϑηρίηρ᾽ οὗ [Π6 5] δ ἴῃ, 
δα {π6 οὐἶτηθ οὗ ὕΠ86 τη Υ̓ΘΥ, 
ὙΘΥΘ τη ογθα 1655 νἱοϊθηῦ, Τὸ 15 
ΠΚΟΙγ {πῶῦ ΒΟΡΠΟΟΙΘ5 ὈΥ ὑπὶβ νον 
πηδογβίοοα [Π6 οΥὐ6] οπβίοιη οὗ 
οαδπηρ οΥ᾽ ΓΠ6 οχίγθιηεϊθβ οἵ {Π6 
Ῥοᾶν, δἃ5 ἴῃ Αθϑομυα5 ΟΠΟΘΡΙ. 
4817. ψθγ6 566 ὐϑηϊ!ου. ΗΒΗΜ. 

Υ. 488 5ᾳ. κἀπὶ οὐπὸ νς ὰθρνο 
Α ρῥΙοθθδβ ἴη ΒΥ ΟἸκ᾽ 5 ποῖθ: ἐπ 
καϑάρσει. κάρᾳ 15 {ΠῸ ἄἀδίῖνο οὗ 
ΡΙδοθ, 866 ν᾿. 169. Ἐπιβθε! ῖτι 5 
ν. 1857. ὅ. (Οἄ. 684, 39.): καὶ ἔστιν 
εὑρεῖν τοιαύτην ἔννοιαν καὶ παρὰ 
τῷ Σοφοκλεῖ, ἔνϑα φαίνεται ταΐἷς 
πεφονευμένων κεφαλαῖς ἐναπο- 
μάττεσϑαι τὸ ἐν τοῖς ξίφεσιν αἷμα. 
Νοῖθ {π ομδηῆρο οὗ 5] 6 οὐ ἴῃ {86 
νγοτᾷ ἐξέμαξεν. 

Υ. 489 5ᾳ. ρα μὴ --- φέρειν) 
Ἰοὺ ποῖ ΒΟΙΙογ ὑπ αῦ ὉΠ 658 
Ἰιθωῦιοιβ ΒΊΟΝ ποῖ 6 81- 
αοϑὖ, οδὰ ἔσθ ΠΥ ἔσγομι {Π6 
σα 10 οὗ πὶβ τπὰπγᾶουῦ 1, 6. 40 
χοῦ πΐη]ς {πὰῶὖ {Ππ|5 τηπγ ἄθγοιβ ἀθοα 

: ΟΥ̓ ΟἸγδοιηηθϑίσα οδῃ Ρ6 οχριαίθα 
ὈΥ οἴονϊηρθ Οπ λυτήριος Ἰοϊποα 
ὙΠ ὦ ρσομῖῖνγθ 566 ν5. θθῦ5αᾳ. 1490. 
δα οΟΥΘΥ Θχϑρ]65. οοἸ]δοῖοα ᾿ 
ΜαύθΕ. 8. 544. ΕοῪ {πὸ ρἤναβο λυτή- 
ριος τοῦ φόνου, τηϑαπίηρ' ἔτ 6 6 ἴ ἢ Ρ᾽ 
ἔτοιι {πὸ οΥ̓η6 οὐ 5] δι ρ 6 Υ. 
οἵ, Ἐπὶ ν. ἩΐρρΡ. 1449: ἐπεί σε τοῦδ᾽ 
ἐλευϑερῶ φόνου. οἱ ν. 1400: ἀφέης 
αἵματός μ᾽ ἐλεύϑερον; Εν ἄρα μή 
οὗ, Απΐ, 6260, 

γ. 44154ᾳ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

κτλ.) 5ίἴίηρθ ὑπθυθ 15. ὁπ δῃᾷ {8 
Βϑτη6 5] 6 οὐ το ΒΟ τπθιθοΥ5 οὗ 
1π6 βϑηΐθηοθ, ἀλλὰ --- μέϑες, πᾶ 
σὺ δὲ --- δὸς αὐτῶ, οὔθ πιὰ ἢμπά 
βοῖηθ αἰ Που]τΥ ἴῃ {π6 ργοποῦπ σὺ 
ΡΙδορα ἴῃ 1Π6 ῬδρΊηηϊηρ' Οὗ {π6 ᾿αδ 
10} 61, ΤΠ6 56η86, ΠΟΥΘΥΘΙ, 15 
Ῥ]ίῃ ἔγοτη Ππ6 τηθϑηΐηρ' οἵ {Π6 ργ- 
ὁραϊηρ' οΥβ, 1Ὁ 15 ποῦ Εἰς Ιηρ' 
το οὔξον ἐπίηρρίνθη θγ {πν 
τη οὺ, 1. 6. 1015 ψ]ὶ ρα Το Υ 
ὑπν πούμ οΥ Ὁ Βοπᾶ οὔἔθυτ πρ' 5 
ἴο ὉΠ ν 5116, Ὁποιρἢ {Ππ|ὶ5 15 ποῦ 
ἴῃ6 οχρ]δηδίϊοη οὗ Νϑυθ, γγὼὲὴ0 
ΘΟΙΡ 65 Η οτη. 1]. α, 184. 191. πα 
Επαν. Οὐ. 84: ἐντεῦϑεν ἀγρίᾳ ξυν- 
τακεὶς νόσῳ νοσεῖ τλήμων Ὀρέ- 
'στης᾽ ὃ δὲ πεσὼν ἐν δεμνίοις κεῖ- 
ται. Τὴ πο ραβϑᾶρο οἵ Τισὶ ρα θ5 
ἼῸ0 Ορροβιίίϊοηῃ ὁδῃ 6 ᾿ππηδριηθᾷ, 
δα Ὁ ΔΡΡΘΟΔΥΒ ἴο ΡῈ οἰἴπον π6ρ]1- 
σθηθνΥ τυυϊτύθη ΟΥ᾽ ΟΟΥιρί. 68 
Μεύθμ. [1 1 α, 191. ὁ δέ 15. π6- 
ΟΘΒΒΘΥΥ με οὴ οοοιηΐ οὔ {Π6 ΡΥ6- 
οοαϊηρ ψογᾶβ τοὺς μὲν ἀναστΊ- 
σξιδν. ἴῃ ὙΠῸ {Π6 δον 15 ρμεΐ 
ἢ Ὅπ6 δοοαβαίνο τοὺς μέν ἴῃη- 
βύθδα οἵ ἃ ῬΆββιῖγθ Οὐ πϑαῦθυ γ ὰὉ 
ὙΥ Ὁ} νυ Β10}} οἵ μέν νγοι] παν θθ θη 
τι584, δηᾷ ὁ δὲ νγνοι4 {ποθὴ θ6 πιοβὲ 
ΘουΎθοῦΥ δἀαοᾶ. ΤΠΘ ᾿ηϑϑηΐηρ' οὗ 
ΤΙ. α, 184: ὡς ἔμ᾽ ἀφαιρεῖται Χρυ- 
σηΐδα Φοῖβος Απόλλων, τὴν μὲν 
ἐγὼ σὺν νηΐ τ᾽ ἐμῇ καὶ ἐμοὶς ἔτος 
ροισιν πέμψω, ᾿ὼ δέ κ᾿ ἄγω 
Βρισηΐδα καλλιπάρῃον, αὖ- 
τὸς ἰὼν κλισέηνδε, τὸ σὸν γέρας, ἰ5 
{π|5: ἃ5 ΑΡΟΙ]Ο ἀθρυῖνοϑιῆθ οἵ 
ΟΠ Β6 185, Ποῖ 1 5884}} βοπᾶ 
[0 Ηΐμπι, 50 Μ1Π1 ΔορΥῖνο ὑπ 66 
ΟΥ̓ Βγίβϑθῖβ. Τη6 δομοιαβῦ: προοι- 
κονομικῶς ἀποστέλλει αὐτὴν εἰς 
τὸν τάφον ἐπὶ τὸ εὑρεῖν τὸν βό- 
στρυχον Ὀρέστου. 

γ. 442. τεμοῦσα -- φόβας] 
Βυπηοῖ οὴ ἔπιν, Οὐ. 128. ΟΌΒΘΥν 68 
ὑπᾶῦ 1Ὁ νγᾶὰβ Οβθοιη ΥΎ ἴο 5πᾶνο {Π6 
684 οἸοϑθὶν (Επιν. Ηθ]. 1307.) ὁπ 
Πα ηρ' οὗ ΔΗ ΠΘῪ Οδ] τίν, θα 
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κἀμοὺ ταλαίνης. σμικρὰ μὲν τάδ᾽, ἀλλ᾽ ὅμως 450 
ἅχω. δὸς αὐτῷ, τήνδε λιπαρὴ τρίχα 

445 καὶ ξῶμα τοὐμὸν οὐ χλιδαῖς ἠσκημένον. 
αἰτοῦ δὲ προςπιτνοῦσα γῆϑεν εὐμενὴ 
ἡμῖν ἀρωγὸν αὐτὸν εἰς ἐχϑροὺς μολεῖν᾽ 
καὶ παῖδ᾽ Ὀρέστην ἐξ ὑπερτέρας χερὸς 4δῦ 
ἐχϑροῖσιν αὐτοῦ ξῶντ᾽ ἐπεμβῆναι ποδί, 

“40 ὅπως τὸ λοιπὸν αὐτὸν ἀφνεωτέραις 
χερσὶ στέφωμεν ᾿ ἢ τανῦν ϑωρούμεϑα. 
οἶμαι μὲν οὖν, οἶμαί τι κἀκείνῳ μέλον 
πέμψαι τάδ᾽ αὐτῇ δυςπρόςοπτ᾽ ὀνείρατα᾽ 460 
ὅμως δ᾽, ἀδελφή. σοί ϑ᾽ ὑπούργησον τάδε 

400 ἐμοί τ᾿ ἀρωγὰ τῷ τε φιλτάτῳ βροτῶν 

πάντων. ἐν “Διδου κειμένῳ κοινῷ πατρί. 
ΧΟΡΟΣ. 

πρὸς εὐσέβειαν ἡ κόρη λέγει" σὺ δέ, 
εἰ σωφρονήσεις, ὦ φίλη. δράσεις τάδε. 46 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

δράσω. τὸ γὰρ δέκαιον οὐκ ἔχει λόγον 
400 δυοῖν ἐρίζειν, ἀλλ᾽ ἐπισπεύδειν τὸ δρᾶν. 

ν. 444. ἘΠ ΟΙ]ονηρ' ΒΥ ΟΚ 1 πᾶν τοίδιηθα λιπαρῆ, Μ οι {Π6 
ΒοΠο δῦ ροῖνοϑ ἃ5 ἃ υδυύΐοιβ γθϑαϊηρ, ΜΒ. ἀλιπαρῆ [πᾷ 59 Ὠ1πα.], 
ὙΒΙ1ΟῚ 1 παν ὈΥ πὸ οἸθαγοϑὺ ἀΥσυποα 8 Ξῃθυγα ἴο Β6 Βοΐῃ ΒΥ ΆΓΟΙΒ 
δα ἔογοῖρη το {Π6 56η86 οὗ {Π6 Ρᾶϑ55δ 68 ἴῃ Οοιμμηθηΐ. 46 60]. ἴῃ ὑγϑρ". 
δαοίουταῦθ Ῥ. 99 566. 

ἴου δὴ οἱ ομϑ οἠΐυ ἴο οὖ οἵ ἃ ἴϑυγ 
Ἰοοκβ. ΕἸΒΕ΄. ὅ66 πόονθνου Α].1119. 

γ. 444. λιπαρῆ τρέχα] ΤῊΘ 
ὅ9Π0]. ΘΟΥΥΘΟΙΥ ΤΘΠάΘΥΒ: ἐξ ἧς 
αὐτὸν λιπαρήσομεν, ὡς εἶ ἔλεγεν 
ἱχέτιν τρίχα. Οἷον. 13518: λιπαρεὶ 
προὔστην χερί. 

Υ. 440. ὅ56}10].: καὶ ξῶμα τού- 
μόν" , σύμφωνον τοῦτο τῶ ὧδε 
μὲν ἀεικεῖ σὺν “στολᾷ (γ. 190... 
ξῶμαᾳ δὲ νῦν τὴν ξώνην δηλοὶ, 
οὐ τὸ ἔνδυμα, ἵνα τούτῳ στέφῃ 
τὸν τάφον ἀντὶ μίτρας" δίδωσι 
γὰρ τὸ ζῶμα ἀτὶ ταινίας. Οπ {π6 
τι86 οὗ {πὸ σοὺ ἀσκξὴν 566 ΒΤ οἷ ἕ, 
Β1055. οὐ. ΑΘβοῖι, Ῥθυβ. 187. 

Υ. 448. ἐξ ὑπερτέρας χερός] 
Ηδυδῆη: ΜΙ: νἱοίουϊοιϑ 

παπᾶ. Οἱ {Ππ8 ργδροβιθίοη ἐκ 5866 
ῬΆΏΙ]. 91. 

Υ͂. 401. 8910]. τθο: πρὸς εὖ- 
σέβειαν" εὐσεβῶς. ΟΥ̓, ν. 869. 

Υ. 469 54ᾳ. ὅ6}0!].: τὸ γὰρ δί- 
καιον οὐκ ἔχει λόγον᾽ οὐκ ἔχει 
λόγον τὸ φιλονεικεῖν περὶ τοῦ δι- 
καίου, ὥςτε περὶ αὐτοῦ δύο ὅ οντας 
ἐρέξειν" δεῖ γὰρ τὸν ἕτερον τῷ 
ἑτέρῳ πείϑεσϑαι. Νενο, ψπὸ [οί- 
Ἰονγβ ὉΠ15 1 θυ ρυθίθυ, πούλο65 {πεΐ 
δύο τυϊρηιῦ Ππᾶγο βθθπ υυϊλίθπ ἰη- 
βίοεα οὗ δυοῖν, τὰ Κίηρ' 8) ἸῃΠηϊῖνο 
αὐΐου, θαύ {πῶ δυοῖν 15 η6 ἀδίγο 
ἀοροηάϊηρ, ΟἿΣ αὐτγαούϊΐοη. οἢ {Π6 
γον 5 οὐκ ἔχει λόγον, οἢ ὙΒΊΘΙ ἢ 
τοίουβ ἐο Μδύθῃ. 8.381. τὸ δέκαιον 
15. ποῦ {Π6 ποιηϊηδίννθ, ἃ 5 Βοιὴ6 58}0- 
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πειρωμένῃ δὲ τῶνδε τῶν ἔργων ἐμοὶ 
σιγὴ παρ᾽ ὑμῶν, πρὸς ϑεώῶν, ἔστω, φίλαι" 
ὡς εἰ τάδ ἡ τεκοῦσα πεύσεται, πικρὰν 410 
δοχῶ μὲ πεῖραν τήνδε τολμήσειν ἔτι. 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφή.) 
465 Εἰ μὴ ̓ γὼ παράφρων μάντις ἔφυν 

καὶ γνώμας λειπομένα σοφᾶς. 
εἶσιν ἃ πρόμαντις 4178 

Ζέκα δίκαια φερομένα χεροῖν κράτη 
3 

μέτεισιν . ὦ τέκνον, ον μακροῦ χρόνου. 

470 ὕπεστί μοι ϑράσος. 480 
3 ’ 4 3 3 4 

ἀδυπνοὼν κλυουσαν ἀρτίως ὀνειράτων. 
οὐ γάρ ποτ᾽ ἀμναστεῖ γ᾽ 
Ἑλλάνων ἄναξ, 

Υ, 408. 
.Ο, 411. 

Ῥοβθ, Ραῦύ πΠ6 ἀοουβεύννο ἀθ ρθη] ηρ' 
οἢ ἴη8 γϑὺῦ δρᾶν. ΟΟἸρδΥ6 ΑἸπΊρ᾽. 
1208 84. ποΐθ. ΕῸΥ {Π6 νοτᾶρ οὐκ 
ἔχει λόγον κατ {Π6 Βα] θού, ἀπα ἃγ6 
δαπίναϊθηΐ ἴο ἄλογόν ἐστι, ον ΠΟΙ 
ΤΟΥ οὐ βΡθθοῖ 866 ν. 844. 580 {πδὺ 
η86 ροθῦ Ἰηϑῶηβ: ΟΣ 1 15 γἱρηΐ 
ἔου ὑνγο ΡΘΥΒΟῚ 5 ὕο παβδύθῃ 86 
ρΡουξογιηδηοθοΐν εαὺ 15 χρη, 
ποῦ ἴἤἢο ἀπϑᾶΥγϑὶ ἀροὺὺ 10. Οη 
Π6 βοργδύϊοῃ οἵ πΠ6 δοοιιβδύϊννθ τὸ 
δέώκαιον ἔχοιμι 105 ῬΙΌΡΘΙ νϑὺ}, τὸ 
δρᾶν, ἀηα {π6 τηὐγοάποίϊοι οὗ Ππ6 
γ Ὁ ἐρίξειν, γα Ἴηρ' ἃ ΕΠ ΘΥθηΐ 
οοπβύγιουοη, περὶ τοῦ δίκαιου, 
ΘοΙΏραΥ ν. 696 οὗ {185 ἀρ ὸ 

Υ. 402. ὅς Πο]: “σιγὴ παρ᾽ ὑμῶν' 
εὐλαβὴς οὖσα ἡ Χρυσόϑεμις κρύ- 
πτειν ἀξιοὶ τὸν Χορόν. 

Υ. 468 54. πικρὰν -- ἔτι] 516 
Ἰθϑη8. ὑΠ|185: ἀλγεινὴν δοκῶ μοι 
ἔσεσϑαι τὴν τόλμησιν ταύτης τῆς 
πείρας. νυ {Π686 νονβ ΟἸγυ- 
βού θΙβ ΟὍΘΒ ΔΎΥΔΥ ὕο ΠΟΥ (ΑΛ Β 6.5 
τοι, ἰϑανίηρ' Ε] Θοῦγα οἢ {Π6 βύδρϑ. 

Υ. 464. δοκῶ μὲ -- τολμή- 
σειν] Οἱ ὑπὸ δαἀάαϊίοῃ οἵ {πῸ ρτὸ- 
Ὠοτη 566 ΤΎΔΟΝ, 097. 

ὁ φύσας 

ἔφυν καὶ γνώμας -Ξ λειπομένα Ὁϊπ ἃ. 
κλύουσαν --- ἄρτ. πᾷ. 

Υ. 40ὅ 844. ὅ'9})0].: δὐ μὴ ἐγὼ 
παράφρων" ὃ Χορὸς ἐχ τοῦ ὁν εί- 
ρου προμαντευόμενος ϑαῤῥεῖν πα- 
ρανεῖ τὴν Ἠλέκτραν. ΟΕ ῬΗΩ. 
910: εἰ μὴ ᾽γὼ κακὸς γνώμην ἔφυν. 

Υ. 467. 5680]. : εἰσιν ἃ πρό- 
μαντις" ἡ προμαντευομένη τὰ 
μέλλοντα ῃ τοῖς συνετοῖς προγινώ- 
σκομένη. 

ν.408. Ζ ἐκ α] Οχ ιυβύϊοο νψδύο- 
ἴὩρ᾽ ΟΥ̓́Θ᾽ {π6 γἹρη 5 οὗ {π6 ἀθδᾶ 5668 
ΑἹ. 1861 54. 

Υ. 409. ὅ56}0]. : 
εισι, φησί, παρέχουσατούτοις δύνα- 
μιν, ὡς χειρώσασϑαι τοὺς ἐχϑρούς. 
Οἱ ὅπ ρϑηϊίνο χρόνου 566 αὐ θᾶ, 
Ο. 398. 

Υ. 411. κλύουσαν] Οπὸ τηϊρπὶ 
αν δχρϑθοῦθα {πῸ ἀδῦννο; μα 566 
Α7. 980. ΤΙ δα]θοιίνο ἁδυπνόων 
15 ἙΡΜΟΥ͂ θχρίαἰποᾶ ὉΥ ΤΙΎΪΟΙ:- 
ηἶτπι 5: εὐφραντῶν ἡμῖν. ὅ0 5168 Ὁ 
15. 6}1164 εϑαὴς ἴῃ ῬΗΙ]. 828, νυ ποι 
{πΠ6 ομο]αϑὲ ᾿η ον οίβ εὔπνους. 

Ν. 418. ὅ΄6}0].: οὐ γάρ ποτ᾽ 
ἀμνηστεῖ" οὐ γὰρ ἀμνημονεῖ, 
φησί, τῶν τολμηϑέντων καϑ' ἕαυ- 
τοῦ ὁ βασιλεύς, ἀλλ᾽ ἐπεξελεύσεται 
κατὰ τῶν ἐχϑρῶν. 

μέτεισιν" μέτ-. 
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4τὖῦ οὐδ᾽ ἃ παλαιὰ χαλκόπλακτος 
ἀμφάκης γένυς. 
ἅ νιν κατέπεφνεν αἰσχίσταις ἐν αἰκέαις. 

(ἀντιστροφή,) 

ἥξει καὶ πολύπους καὶ πολύχειρ 
ἃ δεινοῖς κρυπτομένα λόχοις 

480 χαλκόπους Ἐρινύς. 
ἄλεκτρ᾽ ἄνυμφα γὰρ ἐπέβα μιαιφόνων 
γάμων ἀμιλλήμαϑ'᾽ οἷσιν οὐ ϑέμις. 
πρὸ τῶνδέ τοι ϑράσος. 

490 

40 

Υ. 47 --- 4106. ἔογτη ὁη6 11η6 ἴῃ 1 ἃ. 
Υ. 418. πολύχειρ ἃ ὃ. Ὁ1πα. 
Υ. 488. τῶνδέ τοι ϑράσος 15. Ὧν οὐ Επηθηἀείίοη. ΜΚ. οἰαπα 

θ1π4.] τῶνδε τοί μ᾽ ἔχει, ὁχοθρὺ {πᾶ Απρ'. Ο, μὰ τὠνδἕ τοί μ᾽ ἔχει 
ϑάρσος, νιθτθ ὑπΠ6 οαϊτουβ ΘΟΠΒΙ ΘΚ Θάρσος ἃ τη6 186 ᾿ηὐουργθίδίϊοῃ. 
ΒαδῚ παν πὸ ἀουθὲ Βαὶ ὑπαΐ [πὸ πογᾶβ μ᾽ ἔχει αὐ γϑῦπου 186 ψΟΥΚ οἵ 
ἐπ6 ᾿πουργθίθυ. Εον μαὺ αὐθοκ υυῖδου οι] πᾶν τιθθα ἔχει μ8 Ὑ 10} 
[6 ᾿ηδηῖῖνο [0 Ἰηθϑη: 1 ὑγιι δῦ οὐ ΠΟΡ 6 ὑμπεαὺ οο Ὁ Βεῦ π ὀχϑιηρ]θ8 
δαἀάποορα ὈὉγΥ ΗΘ ϑη οἡ ὙἹ]ρ. Ρ. 818. δὰ Τ᾿ οἰ βῖρ οα Οϑα. Ο. 81. 
Ῥ. 342. ἅτ ἱπδρροβῖίθ. Νοὺ οοπ]α {Ππ6 ομο δῦ πανθ ΘΧΡΙϑηθα {115 
Ὀγ ϑαῤῥῶ, ἃ5 ὕὙπ6ν πᾶν ἄοῃϑ ὁ {815 ραββῶρθ, Βϑβίάθβ, υΒ 10} 18 501} 
γηοτα ππρογύθηῦ, μ6 νογὰ ἁγάρσος 15 δηβυνγογθα ὈῪ πὸ βϑμιθ νγοσα ἴῃ {πὸ 
ΒΊΥΟΡΠΘ, ὟΥε Βᾶγϑ 511 }1181 1δύϑη 65. οἵ {Π6 σ'ϑῃηθίηθ ὑγογαὰ ΟἽ ]ηρ' να 
ἴο ἃ ΡοΟ55 οὗ [Π6 ΡὙΔΙΠΙΠΥΙΘῊΒ ἴῃ 585. 21. δηα 1577. 

. δ. 410. ὅ60].: χαλκόπληκτος" 
ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἁ νηστεῖ. οὐδ᾽ ἀμνη- 
μονεῖ, φ σίν, ἢ χαλκόπληκτος γέ- 
νυς, ἡ ἑλοῦσα αὕτον, 
αὐτὴ τιμωρὸς ἥξει κατὰ τῶν δρα- 
σάντων. 

Υ. 418. 5680]. τθο.: πολύπους" 
πολλὰ διερχομένη. πολύχειρ᾽ 
πολλὰ ἐργαζομένη. ΝΥ ἀποίο5 
Η 61. Ἱ,86: ἀλλ' Ὅρκου παὶϊς ἐστὶν 
ἀνώνυμος, οὐδ᾽ ἔπι χεῖρες, οὐδὲ 
πόδες" κραιπνὸς δὲ μετέρ ἕται; 
εἰςόκε πᾶσαν συμμάρψας ὀλέσει 
γενεὴν καὶ οἶκον ἅπαντα. ΕΞ 
5Β.οῦ. ΡΟ]. ΠῚ, 11,9: ἄτοπον ἴσως 
ἂν εἶναι δόξειεν, εἰ ἕλτιον ἴδοι 
τις δυοῖν ὄμμασι καὶ δυσὶν ἀκοαῖς 
πρένων, καὶ πράττων δυσὶ ποσὶ καὶ 
χερσίν, ἢ πολλοὶ πολλοῖς. ἐπεὶ καὶ 
νῦν ὀφθαλμοὺς πολλοὺς οἵ “μόναρ- 
χοι ποιοῦσιν αὑτῶν καὶ ὦτα καὶ 
χεῖρας καὶ πόδας. 

ἮΡ᾽; 480. ᾿Κ680].: χαλκόπους" 
ἡ στερεὰ καὶ ἀκοπίαστος ἐν τῷ 

ἀλλὰ καὶ 

ἐπιέναι κατὰ τῶν φονέων. Οοηι- 
Ρᾶτθ ΑἹ. 818. ποίϑ. 

Υ. 481 ρᾳ. Κὅ6}ο!.: ἄ λεκτρ᾽ 
ἄνυμφα" ἀντὶ τοῦ μὴ νενομι- 
σμένα, ἀλλὰ παράνομα διὰ τὴν 
μοιχϑίαν. [Εἰς τὸ αὐτό.) δύςλε- 
κτρὰ καὶ κακόνυμφα. Τ]6 56 186 
ῖθ: ἔον ὅπ 6 ψιοκοραᾶ ᾿πϑ οὐξον 
ὩΥΓΙρ 6 5 ἀΘ 16 ἃ 10} πλτιγ - 
ἀθυ πὸ5 ΓΔ]1] 6 προ ὑπ 086 ἔοτ 
ὙΥ ἢ Ὁ πὶ 1 νγ 8 5 ποῖ ΠοΟΙγ. ΤΠ δα- 
ἡθοιίνοβ ἄλεκτρα ἄνυμφα ἃτο ὈΥ ἃ 
ἔγθατιθηῦ οαβύουῃ οὗ {Π6 ροϑίβ (866 
ῬΆ]. 1101 54.) πού οπθα ψῖῦ ἢ ὉΠ 6 
ποῦ γάμων, ἃ5 ΜΟΙ] πᾶν θ66ὴ 
Θδχρθοίβα, μα δ. 217} ἁμιλλήματα. 
ΕῸΥ ὅπ6 ὙἼΠ1018 ΘΧΡΥΘΒΒΙ0. οἵ. Ἐπὶ - 
γῖρ. ΗΙΡΡΟΙ. 1189: νυμφιδέα δ᾽ 
ἀπόλωλε φυγᾷ σᾷ λέκτρων ἅμιλλα 
κούραις. ΕῸΥ ἐπέβα οἴ. ΤΎδοῖ. 298: 
ἐμοὶ γὰρ οἶκτος δεινὸς εἰςέβη. 

Υ. 488 5αᾳ. πρὸ τῶνδε -- συν - 
δρῶσιν] ΤῈ ποῦῃ ϑράσος, 217} 
ὙΠΟ. 76 τητιϑὺ ΒΙΡΡΙΥ ἐστί μοι οΥ 

{ 
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4δῦ μήποτε, μήποϑ᾽ ἡμὶν ἀψεγὲς πελᾶν τέρας 
τοῖς δρώσι καὶ συνδρῶσιν. ἤ τοι 
μαντεῖαι βροτῶν 

- 9 ᾿ οὐκ εἰσὶν ἐν δεινοῖς ὀνειροίς. 800 
οὐδ᾽ ἐν ϑεσφάτοις, 

490 εἰ μὴ τόδε φάσμα νυκτὸς εὖ κατασχήσει. 
(ἐπῳδός.) 

ὦ Πέλοπος ἁ πρόσϑεν 

Υ. 480. ἡμῖν --Ξ- ἀψ. Ὁ ϊπᾶ. 
Υν, 488 .--- 489. ὁοὁη6 νοΥῦβϑ ἴῃ 1 πα. 

ἔχει με, 5ιρηϊῆθθ ΘΟ {1 ἅ 6 ἢ 66 ΟΥ 
ΥΘΥΥ οογδδϊηῃ ΠΟΡΘ, ἴῃ ψΠΐΘἢ 
ΒΘΏ86. γἷ,ὁ ἢπα 1Ὁ ν. 470. Οἵ. ΡΙΜ]. 
ὅ9 1: οὗτος γὰρ πλέον τὸ ϑάρσος 
εἶχε ϑατέρου δράσειν τάδε. ΕῸΥ 
[η6 ομλβϑίοη οἵ ἐστί ΘΟΙΏΡΔΥΘ 
Ηοι. Οἁ. β, 380: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐδ᾽ 
ὕπιϑεν κακὸς ἔσσξαι, οὐδ᾽ ἀνοή- 
μων, ἐλπωρή τοι ἔπειτα τρλέπενς 
σαι τάδε ἔργα. ΤΊ ρτόποῦη τάδε 
γοίθυβ ἴο ὅπ ἀ66645 οὗ ΟἸγ δθιημο- 
βίστα δηᾶὰ Αϑριβεμι5 τηθηθομθά ἃ}- 
ΟΥ̓́Θ, ἃ Πα νγ8 τητιϑῦ 1011. πρὸ τῶνδε 
ὙΠ 0πΠ6 ποτά μήποτε κτλ. Οἱ 
πελᾶν, ὕππ τη Πηϊτῖνο {πόιγ οὐ 1Π6 
γ πελάξειν, οἵ, Οοϑάᾶ. Ο.1000, «πὰ 
Μεῦύτη,;. 8... 851.,.23. «(Θὰ 15 γον 
ἀορθμαβ {Π6 ἀα ῖνο ἡμῖν, {Π6 ΟΥ̓ΠΟΥ 
ἀαίῖνο, τοῖς δρῶσι κ. σ., οχ {116 δα- 
7θοὐγε ἀψεγές. οὐ χαίρειν 15. οὔθῃ 
π86ὸ4 οὗ ἃ Ρϑύβοῃ. βιιβ,θυῖηρ' ἔγΟΙΩ 
{Ππ6 πιοϑί θχοθββῖνο ρυἱϑῖ, δηα 850 
ἀψεγὲς τοῖς δρῶσι τιθϑη5 ποῦ 50 
τ} τ μαῦ π6 δα ΠΟΥ οὐ ΟΥ̓ 6 
Ὑ111 ποὺ ὈΪαιηθ, 85 ὑπαῦ 10 {Π 6 Ὺ 
αἀοίθδῦὺ δα τῇ 10 ἢ 15 τηοϑὺ ΡΥΙΘΥ ΙΒ 
ἴῃ {ΠΟΘ οὐ. Τὴ 56η86 {π6ὴ 15 
δ5 ΤΟ] ονγ5: Βα 1 ταύ ὑπεΐ, τὰ 
γουθηρο ἴου ὕποβθ ΟΥ̓ ΠΊ68, 
ὭΘΥΘΥ, ΘΥΘΥ ΨΜ1]1 ὑπεΐ 11}]- 
οἴμθπθα βρϑθούβϑοϊὶβ ἀγτῶν πῖρἢ 
πηΐο τι83), Θχοθρῦ ἃβ5 ἃ τηοϑὺ 
θι ΟΥ οπ6 ἤο ὉΠ6 τ πΥ ΘΟ Υ ΘΓ 
αι ἃ ΠΘῚΥ ΔΟΟΟΙΡΙΙΟ ΘΑ͂, 1. 6. ἢ 
ΓΟυθηρο ἴοΥ 6856 ΟΥΙΔΘΒ 1 
γυϑύ πα ΒΟ 6 ΟἿΘ Μ11] ΟῚ 6 
ψηὴ0 Ψ1Π οχϑοῦ ᾧπ6 βουϑύϑϑύ 
Ρ.Π15Πμ 6 πη 5 γῸ Πἢ ΑΘρ ΒΒ 5 
«πα ΟἿ δὰ ΘΠ" 6 5. Υ 8. τέρας πε- 
λάξει τινί ταλν αὐ ἢγβῦ ἀρΡΡΘΑΥ πιηπ- 
5.18} ἴῃ {Π15 56η86; π ΟἼΟΥ, 

ΠΟΥΘΥΘΥ,, 15. βρθεκίηρ οὗ {π6 ρτο- 
ὈΔΡΙ6 τϑϑα] οὗ [η6 ἄτγοϑι οὗ ΟἸΥ- 
᾿δθηηθϑῦγα (γ8. 417 --- 422) ΒΙΡΡΟΒ- 
ἴῃ θ᾽ Β0Π186 ἀφ ῃΊ0ῃ ΘΟ Πρ [0 ΥΘΠΡΘ 
{π6 ψὶοκοάμοθϑ δὲ Αδρίβίμιβ ἀπ 
ΟἸγύδοιηηθδίγα. Απα θη {πὸ ροϑί 
ΒΔ Υ5 ὕπαῦ βιο ἃ ἀοιν ἰρ αρουῦί [0 
οι ὅο 6Π6 ἔλθη 45 οὗ ΑρΔΙΩΘΙΉΠΟΗ, 
6 ουὐἹἱάθηῦν τοίθυβ ἴο πΠ6 γϑύα ᾿ 
οἵ Ογοβίθϑ, δη4 ᾿ἷ5. τθυθηρθ ΠΡΟ 
ὉΠ 6 πὴ ΘΥΟΥΒ. Ηἴβ {πὔπγ γϑῦπυη 
ἴον ΒΈΉ 0 ἃ ΡαΡΟΒ6 πδα θθθὴ αἰγθᾶ- 
αγ ροϊηΐθα οαὖ θγ π6 ΟἼμογτιβ, 8]- 
ὑποιιρἢ την 68, νυ 6 που ΔΠ1πᾶᾷ6 
ἤο ὅπ ὀοιηΐηρ' οὗ ποθ δηᾶ {πὸ 
Εὰιυ165, Α ΒΙΠΉ1]ΔΥ πηθύα ΠΟΥ 15. Θα- 
ΡΙου θᾶ ἴῃ ν. 490, εὖ κατέχειν, ἴτο- 
ααΘΏΠΠν τιθοα οὗ Ἰδ6 ῬΥΟΒΡΘΥΟῸΒ 80- 
εἶν} οὗ ΒΔ ΊΠΟΥΒ τη Ῥογῦ. 

Υ. 488. ὅ6Π0!.: δεινοῖς" τοῖς 
ἐχφοβοῦσι τοὺς ὁρῶντας, ὅταν ὦσι 
δεινοί. 

Υ. 490. ὅ6}0!.: εὖ κατασχή- 
σει; οὐ τοὶς ἑωρακόσιν, ἀλλὰ τῇ 
ἪἬλέκτρᾳ. Μιυβρταᾶνθ ΟΌΒΟΥΥΟΒ5 
ὑπαῦ {16 ᾿ἸΆ ΙΔ ΡΒΟΥΙΘΑΙ 186 οὗ 1Π6 
Ρῃγαθθ εὺ κατέχει 15 ἀδγινϑα ἔγομι 
5.105, ὙὙΒΙΟΩ δγ6 5818 κατασχεῖν, 
ὙΠ 6 ὕΠΘΥ ἄγαν ἑονγαγ 8 ]απηά. ΕὟΥ 
{π6 Θχργθβδβίοῃ 8ὺ κατέχειν δρρ!1θά 
ἴο ὕΠπ ΟἸηθῃ 8686 Υβ5. 488 5464. 80 
ϑὍΡΠΟΟΙ. ΤΎΔΟΙ, 817 56. 

Υ. 491 54ᾳ. ὦ Πέλοπος κτλ.] 
Μιυβρύϑνθ Ὁπ1η]τθ ὑπῶὸ [Π15 ρϑτΐ 
οὗ ὉπΠ6 οὁμοῦιβ 1ἰ5. ἔογϑῖρῃ ἴὸ {πὸ 
Βιιθ]6 οὔ, Ὀθοϑιθθ ὅπ6 ποῦ πα 
Ῥϑριη [0 οἹοναΐθ {πϑὶν τη 5 ἢ 
Θοοα Πορθβ. Βαΐύ βίποθ {Π|5 Ργ05- 
Ῥϑύοιιβ ουθῃῦ οϑηηοῦ θ6 Ῥγοπρί 
δθοῦῦ οχοθρῦ θ. ππγθυ, {π6 ΟΠο- 
Τι15 Πϑι τι ΠΥ τ θυ β ὅὸ {π6 αἰγοοῖεν 
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πολύπονος ἱππεία, 
ὡς ἔμολες αἰανὴς 
τάδε γᾷ. 

4900 εὖτε γὰρ ὃ ποντισϑεὶς 
Μυρτίλος ἐκοιμάϑη, 
παγχρυσέων δίφρων 
δυστάνοις αἰκίαις 

πρόῤῥιξος ἐκριφϑείς, 
00 οὔτι πω 

ἔλιπεν ἐκ τοῦδ᾽ οἴκου 
πολύπονος αἰκία. 

810 

51 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
᾿Δνειμένη μέν, ὡς ἔοικας, αὖ στρέφει" 
οὐ γὰρ πάρεστ᾽ Αἴγισϑος, ὕς σ᾽ ἐπεῖχ᾽ ἀεὶ 

ὅ0ῦ μήτοι ϑυραίαν γ᾽ οὖσαν αἰσχύνειν φΐἴλους" 
νῦν δ᾽, ὡς ἄπεστ᾽ ἐκεῖνος, οὐδὲν ἐντρέπει 

[Υ. 498. Ὁ ὶπᾶ. αἰανή.] 

ὙΠῸ. Πεά γεγαρ θα {Ππ6 ἔϑηην οἵ 
ὑπ6 Ῥοιορί δ “ϑίηθθ ὑπῸὸ ἀθαί οἵ 
Μυγαθ. ἩΒΗΜ. 

. 1014. 56|0].: ὦ Πέλοπος" οἷον 
ἦν καὶ τὸ πρῶτον᾽ πολύφϑορόν 
τεδῶμα Πελοπιδῶν τόδε. Φε- 
ρεχύδης φησί" Πέλοψ νικήσας τὸν 
ἀγῶνα καὶ λαβὼν τὴν Ἱπποδάμειαν 
ὑπέστρεφεν ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον 
μετὰ τῶν ὑποπτέρων ἵππων καὶ 
τοῦ Μυρτίλου" καϑ' ὁδὸν δὲ κα- 
ταλαβὼν αὐτὸν προϊόντα πρὸς τὸ 
φιλῆσαι αὐτὴν ἔῤῥέψεν εἰς ϑάλασ- 
σαν. ΟΥ, δίατς ἔγαρτη. ῬΊθυθο. 
64. 566. Ρ. 94 54ᾳ. 566 δ͵β8ο {πΠ6 5816 
οἰσοπμιδύδηοο ἀθία]θα αὐ ΙΘπρὶ ὈῪ 
ρου; Βσ ν.. 78: Ραυδδη: 
ΥΠ]|, 14, 1., Β΄ ΘΠ]. Ῥίπᾶαν ΟἸγΡ. 
Τ. 114. ἀπὰ ΟΠ Ο]. οα ἘπιρΡ. ΟΥ. 
981. ε. Μδίθ. Ρ. 461. Οἱ {1 πο- 
πη δίῖνο ἃ πρόσϑ'εν 566 Απῇ. 1090. 

492... ΒΟΒΌΟΙΣ πολύπονος 
ἱππεία᾽ πολύπονος γενομένη πᾶ- 
σιν ᾿ἀργείοις" καὶ ἑρμηνεύει αὐτὸ 
λέγων ὡς ἔμολες αἰανὴ τὰδε 
γᾷ. Αἰανὴ δὲ ϑρηνητική, παρὰ 

τὸ αἰαῖ, ἐξ οὗ γίνεται. 8.66 τὸ- 
τ ΡΥ κ5 αὖ Α]. 68. 

Υ. 49 54. ὅ΄6Π0].: εὖτε γὰρ ὃ 
ποντισϑ' είς" ὃ νοῦς τοιοῦτός 
ἐστιν" ἀφ᾽ οὗ ὁ Μυρτίλος ἀπέϑα- 
νεν, οὐ διέλιπεν αἰκία τοὺς πολυ- 
χτήμονας δόμους" ὁ γὰρ Ἑρμῆς, 
πατὴρ Ὕυρτίλου, ἐμήνισε τοῖς Πε- 
λοπίδαις. Οὗ, ΕἘπν. ΟΥ. 989 544. 
ῬΙαΐο δι55: 95 ὅπ γἱοϊθηὶ ἀθαί οὗ 
Μυνθ]τ5 ἃ5. {Ππ6 οϑῖι56. Οὗ {Π6 πιῖ5- 
ἔουύπιπθϑ οἔ {π6 Ῥοϊορί δ ΟΥὐδίσ!. 
Ῥι 990; 

Υ. δὅ08. 56}0].: ἄνειμένη" ἄνε- 
σιν ἔχουσα" πανταχόϑεν δὲ δια- 
φύροις ἐξαλλαγαῖς τὸν ἔλεον ἮἨλέ- 
κτρας διαγράφει ὁ ποιητής. 866 
Απΐ. δ71 : 

ΛἸΑ δοῦ. Κὅ680].: αἰσχύνειν φί- 
λους ἀντὶ τοῦ καϑ᾽ ἡμῶν λέγειν. 
Βα ᾿γὸ τιϑύ ηοὐὺ γτθρανα φίλους ἃ5 
ΒΓ ΡΘΙΥ τι566 ἴῃ {Π15 ραβδᾶρ, ΤῸΥ 
ὍΠΟΥ 4150 ψ ποῖ 1 15 σι ιοκοα 
ποῦ ἴο Ιογξ δύ οδἹ]ϑᾶ οἵ φίλοι. 
Οὗ Ἡθυ δ ἢ ἴπ οϑηβιγδ ΑΘΒΟΉΥΙ. 
Ἐπαιηθῃ. 8. Ὁ. ΜΆΠΘτο οαϊί, Οριιβο. 
ἘΞΥΤ ΧΟ Ρ᾽ 98. 

4: 



ἤ9 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ἐμοῦ γε᾽ καίτοι πολλὰ πρὸς πολλούς με δὴ 520 
ων ς » , ’ ἐξεῖπας, ὡς ϑρασεῖα καὶ πέρα δίκης 
ἄρχω, καϑυβρίξουσα καὶ σὲ καὶ τὰ σά. 

ὅ10 ἐγὼ δ᾽ ὕβριν μὲν οὐκ ἔχω, κακῶς δέ σε 
λέγω κακῶς κλύουσα πρὸς σέϑεν ϑαμα. 
πατὴρ γάρ, οὐδὲν ἄλλο. 
ὡς ἐξ ἐμοῦ τέϑνηκεν. 

σοὶ πρόσχημ᾽ ἄξει, δ2 
ἐξ ἐμοῦ" καλῶς 

ἐξοιδα᾿ τῶνδ᾽ ἄρνησις οὐκ ἔνεστί μοι. 
1 ὴ γὰρ Ζ4ίκη νυν εἷλεν, οὐκ ἐγὼ μόνη, 

ῇ χρῆν σ᾽ ἀρήγειν ; 3 φρονοῦσ᾽ ἐτύγχανερ᾽ 
ἐπεὶ πατὴρ οὗτος σός, ὃν ϑρηνεῖς ἀεί, ὅ80 

τὴν σὴν ὅμαιμον μοῦνος Ἑλλήνων ἔτλη 

ϑῦσαι θεοῖσιν, οὐκ ἴσον καμὼν ἐμοὶ 
ὅ20 λύπης, ὅτ᾽ ἔσπειρ᾽, ὥςπερ ἡ τίκτουσ᾽ ἐγώ. 

εἶεν᾽ δίδαξον δή με. τοῦ χάριν τίνων 
ἔϑυσεν αὐτήν; πότερον ᾿Δργείων ἐρεῖς: δ8ὅ 

Υ. 497. 

Υ. ὅο07 5β4αᾳβ. καέτοι πολλὰ--- 
ἄρ χω] ΤἼ6 βθῆβθ δηᾷ οοππθχίοῃ 
ἈΥΘ: ΔΙ ΠΟοΌρΡἢ οὔξϊθη ΔΙγθδάνυ, 
ἴ. 6, ποῦ ΠΟῪ ΟἾΪΥ, Ραΐ Ιοπρ' 
ΒΊΠΟΘ ΟἿ ΦΥ͂ ΟΟΟΘΔΒΙΟΠ 5 γοῖ 
πᾶγο 5814, πῶ 1 δὰ 1π50] 6 ηὖ 
Πα ΘΧΘΥΟΙΒ6 ἃ Δ} 1655 δη 
πη 7}τπ5 ΡΟΥΘΙ ΟΥ̓ΘΥ {Π66. Οἔ. ν. 
204: ἐκ τῶνδ᾽ ἄρχομαι, δη ν. ὅ971: 
καί σ᾽ ἔγωγε δεσπότιν ἢ μητέρ᾽ 
οὐκ ἔλασσον εἰς ἡμᾶς νέμω. Οἱ 
πολλὰ -- δή οἴ, ν. 608 5ᾳ. ὃν πολλὰ 
δή μὲ κτλ. 1881. ἤ σε πολλὰ δή, 
δη ἃ 566 ΡΆ1]. 1480. 

Υ. ὅ10 5ᾳ. ἐγὼ δ᾽ ὕβριν -- 
σέϑ'εν ὃ'αὰμ α] ΟἹγίαοιηπθδύτδ ΒΕ Υ5 
{πᾶ 086 1η58]Ὁ Ῥγοοθθαβ ποῦ ἔᾺΓΌΤὰ 
ΠοΥβϑ] ἢ, Ραῦὺ ἔγοιη Ε]θοῦγα, ἴου {πῶ 
586 ΠΘΥΒ61} ΟὨΪΥ τϑῦθσγηβ ὕΠ6 1 5105 
οὗ ΕἘ]οοῖτα. Οπ ὅπ ρῆγαβο ὕβριν 
ἔχειν 5866 ΑἹ. 582. 

ἮΝ. 819. ὅ680!.: ἐξ ἐμοῦ" κα- 
λῶς" ἴδιον ῥητορικῆς τόλμης τὸ 
μὴ ἀρνεῖσϑαι ἕν, πιϑανὴν δὲ τῶν 
δεδραμένων ἐν πειρφέρειν αἰτίαν" 
οὐχ ὡς δίκαια δὲ πραττούσης, συν- 
ηγορεὶ ὃ ποιητής, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἀρ- 
γὸν εἴη τὸ πρόφωπον. 

Ὁ 1π4. παγχρύσων ἐκ δίφρ.] 

Ὑ. δϊ16. εἰ φρονοῦσ᾽ ἐτύγ- 
χανες)] Οἡ π6 ἱπηρουΐθοῦ ἔῸΥ {π6 
διοΥῖϑύ 566 Οϑά. Ὁ. 2671. 

Υ. ὅ18. ἔτλη] ΤΠ 86 οἵ {Ππ|5 
γϑῊ} 15 Θχρ]ῖπθά Οϑά. Ὁ. 180. 

Υ. ὅ19 58ᾳΨ. οὐκ ἴσον -- ἐγώ] 
ΤΠ 15. ἃ βίσδηρο γϑαπηάϑηο 
0π6 γον 8 οὐκ ἴσον καμὼν Τρ 
λύπης; ὥςπερ ὴ τίχλτουσ ἐγώ, ἴοΥ 
οὐκ ἴσον ἐμοί 15. 16 βᾶπιθ ἃ5 οὐκ 
ἴσον, ὥςπερ ἐγώ. ἐμοί αι ὥςπερ 
οδηποῦ Ῥοΐπ ὍΘ ΠΘΟΘΒΒΑ ; δια, 
Ὧ0 ἀοιθύ, οὐκ ἴσον καμών ποτὲ ΟΥ̓ 
τότε ἴ5 1ῃ6 σθηπῖηθ γοϑαϊηρ, ΤῸ 
Β6η86 ἰδ: ΔΙ ΠοΌῸρΡ ἢ Π6 αϊα ποί 
ῬϑδΥ πὸ β581η6 Ρϑίη5 ΜΒ Θη Π6 
θοροῦ Ποῦ, δ8 {1 νῃΠιὰ0ὺ γὙδλ} ΠΟΥ͂ 
γηοῦμοΥ. Τὴ ροϑὺῦ πὰ νδυϊθᾶ ἐπὸ 
δχρυθβϑίοῃ, δη4 νυ θη 1 τ ΠΟ ἃ Πἢ 
Ὁπη6 ρΡαγϑπηΐῦ, τηϑίθϑα οὗ θη 1 
σαν ΘΒ οΥ Ὀ1γίῃ. 

Υ. ὅ21. εἶεν] Οἡ 1Π6 π|86 οὗ {115 
γΘΡ 566 Οϑᾶ, Ο. 1808. Οη {ΠῸ 
γογᾶβ τοῦ χάριν τένων κτλ, {Π0 
ὅοΠο]. Οοα. Βαγ. ΟΌΒΘΥΥΘΒ: ἤγουν 
τίνος χάριν ἀποδιδοὺς ἐθυσίασεν; 
τοῦτο δηλοὶ τὸ τένων, ἤγουν ἄπο- 
διδούς. ἔστι δὲ μετοχὴ καί οὐ 
γενικὴ πληϑυντική. 
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3 3 3 - 3 ἊΣ ’ ἘΦ. Ἁ - 
ἀλλ᾽ οὐ μέτην αὐτοῖσι τὴν γ ἐμὴν κτανεῖν. 

φῸΝ 3 3 -» - 

ἀλλ᾽ ἀντ᾽ ἀδελφοῦ δῆτα Μενέλεω κτανὼν 
᾿ 3 Ἵ, - - ὅ25 τἄμ᾽ οὐκ ἔμελλε τὠώνδέ μοι δώσειν δέκην ; 
’ , “7 9 3 -»"Ὕ 

πότερον ἐκείνῳ παῖδες οὐκ ἤσαν διπλοῖ, 
οὺς τῆρδε μᾶλλον εἰκὸς ἦ ἣν ϑνήσκειν, πατρὸς 840 

καὶ μητρὸς ὄντας, ἧς ὁ πλοῦς ὅδ᾽ ἦν χάριν; 
ἢ τῶν ἐμῶν Διδης τίν᾽ ἵμερον τέκνων 

ὅ80 ἢ τῶν ἐκείνης ἔσχε δαίσασϑαι πλέον; 
ἢ τῷ πανώλει πατρὶ τῶν μὲν ἐξ ἐμοῦ 
παίδων πόϑος παρεῖτο, Μενέλεω δ᾽ ἐνὴν: 540 

οὐ ταῦτ᾽ ἀβούλου,καὶ κακοῦ γνώμην πατρός: 
δοχῶ μέν, εἰ καὶ σῆς δίχα γνώμης λέγω. 

Ὁ 8Ὲ) φαίη δ᾽ ἂν ἡ ϑανοῦσά γ᾽, εἰ φωνὴν λάβοι. 
ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ εἰμὶ τοῖς πεπραγμένοις 

Υ. ὅδ8. ἀλλ᾽ οὐ μετῆν. αὖ- 
τοῖσι Ἀκτλ.] ΤΟΥ πδα πὸ τἱρμύ 
ΟΥ̓́Θ ΠΙΥ͂ ἀδιρηῦου 50 85 ἴο 
ΒΙΔΥ Ποῖ, 1. 6. ὕΠ6. πᾷ το τἱρῃηῦ 
ἴο 5] ν ποὺ. Οπ {ΠπΠ6 π56. οὗ [Π6 νϑὺ 
μέτεστιν 566 Απηΐ. 48. 

Υ. ὅ24 56ᾳ. ἀλλ᾽ ἀντ᾽ -- δώ- 
σειν δίκην] Βαΐ σγαηῦ {δύ 
ἢ 6 516 νν τν ἀδιιρη θυ ἔον 086 
Βῶ Κα οὗ Μϑιῃθὶδιιϑ, οπρηῦ Π6 
πού ὅο ΡΑΥ͂ {6 ΡΘπδΙΐῪ οὔ Υ 
ἀδιρη οΥ 5 πγἀου ὅ66 Απί, 
460 54. ποῖΐθ. Οἱ ὅΠ6 ΡῬδυ0168 
ἀλλὰ δῆτα 566 ῬμΠοοῦ. 1524. 

Ὑ. δ20, Κδσθο!.: πότερον κεί- 
νῷ παῖδες" λαμβάνονταί τινὲς 
τοῦ ποιητοῦ ἐκ τῶν Ὁμηρικῶν ἐπεὶ 
ἐκεῖνος μίαν γεγονέναι τῷ Μἥενε- 
λὲφ τὴν Ἑρμιόνην φησίν (Οαγβ5. 

, 12.), οὗτος δὲ διπλοῦς ὁμομη- 
τὸ αὶ φησὶν αὐτῷ γεγονέναι. 
ὅμως συμφωνεῖ, αὐτῷ Ἡσίοδος" ἣ 
τέκεϑ'᾽ Ἑρμιόνην δουρικλει- 
τῷ Μενελάφ: ὁπλότατον δ᾽ 
τεκὲν Νικόστρατον, ὄξον 
Ἐν ἕο οὐ περὶ μεγάλων δὲ αἵ 
τοιαῦται διαφωνίαι τοῖς “ποιήμα- 
σιν, ὥςτε οὐ πάνυ δεῖ αὐτοῖς ἐπὶ 
τῶν τοιούτων ἐνοχλεῖν, ἀφεμένους 
τῶν ᾿ἀναγκαιοτέρων, ἅπερ παρα- 
τηρεῖν ἐχρῆν ταῦτα δέ ἐστι τὰ 
ἠϑικὰ καὶ χρήσιμα, ἡμῖν. τοῖς ἐν- 
τυγχάνουσιν. ὅρα οὖν, πῶς ἐκείνῳ 
τῷ μέρει τῆς ἱστορίας κατεχρήσα- 

το, ὅτι ,»συνέφερε τῷ λόγῳ τῆς Κλυ- 
ταιμνήστρας. 

Υ. δ29..- 568}ο!].: εἶ τῶν ἐμῶν. 
“Διδης᾽ τὸ ἑξῆς" ἢ τῶν ἐμῶν τέ- 
Ἀνῶν δαίσασϑαι πλέον ἵμερόν τινὰ 
Ἅιδης ἔσχεν, ἢ τῶν ἐκείνης; Νὸ 
Δοιρθὲ δαίσασθαιϊδδπ Θχθρθίϊοϑ] ἴπ- 
πη ῖνο. ὅθ ΡΟΣ ΒΟ πᾶ όῆ 86- 
ἔθυ οα ἔπιν. Μϑαᾶ. 1396. 

Υ. ὅϑ2. «Μενέλεω δ᾽ ἐνῆν) 
ΤῊ ὅ6Π0]. ἴῃ Οσά. Γ,105. ᾿ἸηὐοΥργθίβ: 
τῶν τοῦ Μενέλεω παίδων. ΤΠ 
ΚὅΘΠΟ]. Βδυτοο. ΤΠ ΘΟΥΥΘΟΥΪΥ: ἀρὰ ὁ 
πόϑος τῶν ἐξ ἐμοῦ παίδων ἦμε- 
λεῖτο τῷ πανώλει πατρὶ ̓ ἡγαμέμνο- 
νι, τῷ 'δὲ Μενελάῳ ἐνυπῆρχε πό- 
ὅος τῶν αὑτοῦ παίδων; Τὴ ρᾶν- 
1016 μέν 15. βιιἐΠοῖϊθηῦ ουιάθηοθ, ἔου 
1 Μενέλεῳ πδα ὈθΘθῃ τπι864, 10 τητιδύ 
μᾶγα βἰοοῦ {μπ85: τῷ μὲν πανώλει 
πατρί. ἩΒΈΕΜ. 

Υ. ὅ88.. ΒΚ'0Π01]. τθὸ.: κακοῦ 
γνώμην" ἤγουν κακοτρόπου. 

Υ. ὅ84. σῆς δίχα γνώμης] 
ΑἸΘΒοΟΌΡΙ ἣν σογαβ δύο ατ- 
ἔογυθηῦ ἔΥᾺῸἢἢῚ γΟῸΌΣ 1468 5. ΟΠ 
086 Βιι 76 οὐ. ὅθ6 οι δ  ΥΘΥ οὁἡ 
ΤΠ ΘΟΡ. 91. ΕῊ. 9ΖΑΟΟΒΕ. 

Υ. ὅ86 5ᾳ. ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ 
εἰμὶ --ὀ δύςϑυμος] 1 τορϑπΐ 
ῃοῦ το ψηβας ὑπαῦ ΤΠ δΥ868 
ἄοημθ ὋπΠ686 ὑἐπίηρϑ. Οἡ {Π6 
νγοτᾶ δύςϑυμος οἵ, ν. 211. 
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γνώμην δικαίαν σχοῦσα τοὺς πέλας ψέγε. 
ἩΛΔΕΚΤΡΑ. 

ἐρεῖς μὲν οὐχὶ νῦν γέ μ᾽, ὡς ἄρξασά τι 
ὅ40 λυπηρόν, εἶτα σοῦ ταδ᾽ ἐξήκουσ᾽ ὕπο᾽ 

3 3... δ ἂῳ - 3 ὦ 

ἀλλ ἣν ἔφῃς μοι. τοῦ τεϑνηκοτος ϑ' ὑπὲρ 

λέξαιμ᾽ ἂν ὀρϑῶς τῆς κασιγνήτης ϑ᾽ ὁμοῦ. ὅ00 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ. 

καὶ μὴν ἐφέημ᾽ ᾿ εἰ δέ μ᾽ ὧδ᾽ ἀεὶ λόγους 
ἐξῆρχες, οὐκ ἂν ἦσϑα λυπηρὰ κλύειν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὅ4δ χαὶ δὴ λέγω σοι. 

ν. 537 54. ὁ]. : γνώμην δι- 
καΐαν᾽" οἷον «λογισμῷ χρησαμένη 
δικαίῳ, μὴ τὸ πᾶν ὀργῇ καταχα- 
ριξομένη. τοὺς πέλας ψέγε" 
ἀντὶ τοῦ ἡμᾶς. τινὲς τοὺς πέλας 
τοὺς περὶ ᾿ἡγαμέμνονα. Ι τηγ561 
ἔο]] ον θα ὉΠ Ἰαύίου τη ουργθίδύϊοη, 
τακίηρ [π ὀομποχίοι δηα 56 η86 οἵ 
ὑπ6 Ῥαβϑϑᾶρθ ο θ6 {Ππ|5: ὑπ ΘΥΘ ΟΤ 6 
ΤΙγορϑηῦ πού ὑπο ρ δ τη ΘΙ ἢ Ο ἢ 
δῶ 5 Β5Ιδίη ὈΥ το; δπα 1 6115 
αἰδροβιθίοη οὗ τἶἷπθ 418- 
ΡΙ6856 η66, δα 1 ΦΔὃὀᾧὦὕὕῬΘΔΥ 
πούο ᾶνο ἀο0η6 ΓΙΡΉ Υ, τ ΠΟ 
αν ΤοΙ]]ον θα ἃ τἱριὺ ἀθίου- 
τ  ύϊ οι, ὑγϑη βίου ὕἢν Ὀ] ΘΙ 6 
ἰο ΟΥΘΥΒ, δα δοοι 56 Π1π(1. 6. 
Αρ'ϑιη ΘΙ ἢ 0) ὙΠῸ ΘΟ ΡΘΙ]6α 
6 ἴἤο Ὧἀο 10. 1 Π5ΟΥ7, ΠΟΥΘΥΘΤΙ͂, 
Ῥυθέου {πὸ ἢγρύ ᾿η ουρυθίδθϊοη οἵ {ΠῸ 
ΟΠοΙαδῦ 50 πῶ ΟἸγίδθιηηθδίγδ 
βδγδι θα 1 1 βϑϑῖηὴ ἴο πΠ 66 ἴο 
πᾶρο 111, ὈΙδ6 6, Βαυΐ 
ῬΙΔΙ6 6 οἢ π5ὺῦ δπᾷ 5 {{1- 
οἰἱθηῦ ρυοῦη δ, 1. 6. Ὀ] δ 6 
οὐ 6 Υ 8 (ΤΥ 561), θυ 50 8δὃ5 ἴο 
αδβοσῦ ἃ 5} δ τπι86 ΟΕΥ̓ΘΡΥΘ- 
μϑηβίοη. ΕῸΥ [Π6 ρίταβο τοὺς 
πέλας οἵ. ΑἹ. 1161. Απΐ. 479. 

Υ. ὅ89 5ᾳ. β5.6[0].: ἐρεῖς μὲν 
οὐχὶ νῦν" οὐκ ἂν εἴποις, ὡς λυ- 
πήσασά σὲ τοιαῦτα ἀντακήχοά σου" 
ἐμοῦ γὰρ εἰπούσης οὐδέν, σὺ προ- 
κατήρξω τῆς εἰς ἐμὲ λοιδορίας. 
θη 1Π6 ΘΟ] δῖοι οὗ {Π6 ὙγΟΡ 5 
ἐρεῖς μὲν οὐχί 566 Απῇ. 228, ἀκού- 
εἰν τι ὑπό τινος ὁδτι ΟὨΪΥ 6 τιδοᾶ 
ὙΠΘη [10 ἸΏΘΔὴ5 0 τηθοὺ π|ιῦἢ 

λίρα πατέρα φὴς κτεῖναι. 
’ Ἵ 

τίς αν 

ΜΟΥΑΡΒ ἔχ Ὸ πὶ ΔΏΥΟΠΘ. 88, ΤΟΥ 1η- 
βΒύδποθ, ὧο 6 Βοταβϑϑϑα σι 
Θθα56 ΒΥ ΔΏγΟΠΘ. 80 ΑἹ. 1288: 
ταῦτ οὔκ ἀκούειν μεγάλα πρὸς 
δούλων κακά: διᾷ 1014. 1890 54.: 
οὐ γὰρ κλύοντές ἐσμὲν αἰσχίστους 
λόγους -- τοῦδ᾽ ὑπ’ ἀνδρὸς ἀρ- 
τίως : 

Υ. ὅ41 ἃ. τοῦ τεϑν. --- τῆς 
κασιγνήτης 3. Τὴ ποτιᾶβ τῆς 
κασιγνήτης τε ἃΥΘ. Ορροβϑᾶ ἴο ἐπιὸ 
Ρτθοθάϊηρ τοῦ τεϑνηκότος τε, ἴῃ 
Π|6 5816 ΤΏ ΠΠΘΥ ἃ 5 1 Πο πεᾶ τυῖῦ- 
ἰθη τοῦ πατρός. ΕοΥ οί Αρδ- 
γ]ΘΙΉΏ 0) δ ηα ΤρΡΕ ρθη, γοτο ἀθϑά. 

Υ. ὅ48 54. ὅ'6}0].: εἰ δέ μ᾽ ὦ δ᾽ 
ἀεὶ λόγους" εἰ πρὸ τῶν λόγων 
ἐπυνθάνου, εἰ τὸ λέγειν σοι ἐφίη- 
μι. οὐκ ἂν ̓ ῆἧς λυπηρά. ΤΠΐ5 15 ἃ 
τίμιον ἔγθθ Ἰη οΡρυθίδιϊοι ὋΈ {Π6 
Ραβδᾶρθ ΤῈ ΡΠ τᾶ86 λόγους ἐξαάρ- 
χειν τινάτηθδηβ ἴο ἃ ἀ ἄγ 655 δὴ Υ- 
ΟΠ 6. ΟΥ̓ ἤο δάάατοδβ νοσαβ ἴο 
ΘΏγΟΠΘ. 80 ἴῃ Ὑ Υ}: Ττοϑάᾶ. 149 
54.: μολπὰν -- ἐξῆρχον ϑεούς, 
πιθϑηΐηρ' μέλπειν ϑεοὺς ἤρχοντο. 
50. δ͵80. β'όοριιοοίοβ Οϑᾶ. Ο, 1116. 
λόγον μηκύνειν τινά, ἴο 5ρΡ68 Κ 
οὗ ΒΟΙΏΘΟΠΘ ἔορυ ἃ Ἰοπρ ὑ1πη6. 
ΠΥ 8566 ποΐθ. ΤΠ γνγογᾶβ οὐκ 
ἂν ἦσϑα λυπηρὰ κλύειν ΠΥ ὨΘΑΥΪΥ 
{Π6 βθϑ1η8 τῃθδηϊηρ' 85 οὐκ ἂν ἦν 
λυπηρὸν κλύειν σου, 8.5 15. ΟὈ561- 
γϑα οἡ Οδά. Ο. 87. 

Υ. δ4δ. καὶ δὴ λέγω σοι] Οη 
{πΘ6 ραγθῖϊο!οβ καὶ δή 566 Υ΄ 910. 

Τ01α. ὅ6Π0].: ,πατέρα φὴς 
κτεῖναι" ὡς ῥήτωρ διεῖλεν εἷς 



ον εν  ἰνγ ΄ ̓ς ΣΝ ᾿ξ ν . ι ὙΎΆι ΦῚ πέος δ ΑΙ τ γε 

να ή ἢ ᾿ς νὐκολ ΤΡ ὧν 

᾿ ᾿ χα ὡς ἂν ᾿ 

ὶ ΡΥ ὯΝ δ οτος, 

ἩΛΕΚΤΡΑ. δῦ 

τούτου λόγος γένοιτ᾽ ἂν αἰσχίων ἔτι, 
εἶτ᾽ οὖν δικαίως. εἶτε μή; λέξω δέ σοι, 660 
ὡς οὐ δίκῃ γ᾽ ἔκτεινας, ἀλλά σ᾽ ἔσπασεν 
πειϑὼ κακοῦ πρὸς ἀνδρός, ᾧ τανῦν ξύνει. 

ὅδ0 ἐροὺ δὲ τὴν κυναγὸν ΄ἄρτεμιν. τίνος. 
ποινὰς τὰ πολλὰ πνεύματ᾽ ἔσχ᾽ ἐν Αὐλίδι" 
ἢ γώ φράσω᾽ «κείνης γὰρ οὐ ϑέμις μαϑεῖν. ὅθ 

πατήρ ποϑ᾽ οὑμός, ὡς ἐγὼ κλύω, ϑεᾶς 

παίξων κατ᾽ ἄλσος ἐξεκίνησεν εοϑδυῖν 
δδῦ στικτὸν κεράστην ἔλαφον, οὗ κατὰ σφαγὰς 

ἐκκομπάσας ἔπος τι τυγχάνει βαλῶν. 
κἀκ τοῦδε μηνίσασα “ητῴα κόρη 870 
κατεῖχ᾽ ᾿4χαιούς. ὡς πατὴρ ἀντίσταϑμον 
τοῦ ϑηρὸς ἐκϑύσειε τὴν αὑτοῦ κόρην. 

ὅ60 ὧδ᾽ ἦν τὰ κείνης ϑύματ᾽. 

κεφάλαια τὸν λόγον" καὶ πρῶτον 
κεφάλαιον, ὅτι οὐδὲν χαλεπώτερον 
τούτου, εἶ γε δικαίως" δεύτερον, 
ὅτι οὐ δικαίως, ἀλλὰ πεισϑεῖσα 
ἡνλϑήν δείκνυσι δὲ, ὅτι ἀκου- 
σίως ὁ 4 ἀμέμνων ἔϑυσε τὴν Ἶφι- 
γένειαν ἐν τῇ 4ὐλίδ ἐς 

Υ. ὅ48. 5080].: ὡς οὐ δίκῃ γ᾽ 
ἔκτεινας" ἐναντίον τῷ ἡ γὰρ 
δέκη νιν εἷλε. 

Υ. 849. πειϑὼ κακοῦ πρὸς 
ἀνδρός] ΕἘπρῚ Ἔχϑιιρ]65 οὗ ἔπ ρτο- 
ῬΡοβιύίοη 566 Αηύ. 1998. 

Υ. ὅ580 86. τίνος ποινάς] 1. 6. 
τί ἐκδικήσουσα. Οπ [Π6 ἀρροϑὶ- 
ἴοι, ἴῃ ΡΙδοθ οὐ μοι τγθ πᾶν 
ποινάς, 586 ΜΔΌΡΗ. 8. 482, ὅ. τὰ 
πνεύματ᾽ ἔσχε 5 1Ππ6 βϑ1η6 ἃ5 τοὺς 
ἀνέμους κατέσχε ὅ61Π01]. Ἐπιν. ΟΥ. 
047. οα. Μεαίπ. ϑρθεκίπρ οὗ Τρῃῖ- 
δοπία, Οὐ, Οβᾶ. Ο. 429. 888. τὰ 
πολλὰ πνεύματα 15 ΘχρΙαϊηοα ὈΥῪ 
Ηδθνυμδπηη: ὉΠ 6 ΠΠἸΔΩΥ Μ|ΠΙ1Ὶη45 
ΠΙΘΝ πϑαθ}}ν Ὀ]ὸΝ ἴῃ ὑπεΐ 
ΡΙθοθ. ΤῊΪ5 ὩΡΎΘΘ5 τ ὉΠ6 ηδ- 
πτ οὗ [πὸ Ἐλπιτῖρτιβ, Υ Πΐῖ ἢ 15 Ῥδυ- 
Ὁ]ΟΌ]ΔΥῪ ΥὙΘΙΔΥ ΚΦ Ό]6 ἴον τυϊη 5 δη 
τοπιροβίβ, Οἕ. 1ῖν. ΧΧΥΎΤΠ, 6. 

Υ. δδ8. ὡς ἐγὼ κλύω] ὅθ6 οη 
Οοα. Ο. 88. Δα 2Ὀ᾿ὈῬῈΠ]. 259... ΤῊΘ 
οϑ565. οὗ ὑπᾶὺ Βϑουῆοθ αὐ αΠ|{6- 
ΥΘΩΥ γοϊαϊθα ὉῚ ΑΘΒΟΒΎ 5 

3 Χ 5 ΄ 
οὐ γὰρ ἣν λυσις 

Αρϑιη. 104---1ὅ9, ἘΣ ΥΙ 01 ἀ 6 5 ΤΡΉ. 
Τ. 1ὅ---24, Ο 411ἴτὴ ἃ ΟΠ τπι5 ἴῃ Πῖδη. 
2602. 

Υ͂. δῦὕ4ά. παίξων κατ᾽ ἄλσος] 
ΟΠ ΘΕ Υ τἱρυ  γθηάουβ:ν 81] 1- 
ἴηρ' ἔον πη 6 58 Κ ΟΡ] Θ δ 5 16. 
Αρδιηθιηηο) ἀο65 ποῦ ΔΡΡΘδυ ἴο 
ᾶνθ ϑηϊθυθα {πῸ βϑουθα πνοοῦ οὗ 
Τίδηδ, ἢ {Π6 ᾿ηὐθηύτοη οὗ πιηῦ- 
ἴηρ', 

Υ. δδδ. στικτὸν -- ἔλαφον] 
ϑθοῬΆΙ. 188. 

Υ. δῦδ 5ᾳ. οὗ κατὰ σφαγὰς 
-- βαλών] Απᾶ νποπ π6 νγὰ 5 
θοδβύϊηρ οὗ Π15 5] Δ 6 Υ, 
6 θγΥ ὁβδποδ Ἰοὺ ἄτορ δὲ ἱπὶ- 
Ρίοιιβ ψοτα (ἀρδῖϊηϑὺ Π΄8η 8). 
ΟΥ̓. ἐδανεν οὐ Ἐπιγ. Οὐ. 647. 6. 
ΜδΊΏΠ.: ἡησομανδο, δὲ ἐπὶ τῇ 
ἐπινυχία, καὶ ἱπὼν, ὡς οὐδ᾽ ἂν 
αὐτὴ ἡ [Ἄρτεμις οὕτως ἔβαλεν, 
ἐπειράϑη τῆς ϑεοῦ ὀργιξομένης 
καὶ κατεχούσης τοὺς ἀνέμους, ὡς 
μὴ δύνασϑαι αὐτοὺς εἰς Ἴλιον 
στέλλεσϑαι. 

γ. δῦ. Λητῷῴα κόρη) 566 ΑἹ]. 
184. 

Υ. δῦβ 5ᾳ. κατεῖχ᾽ .Ἢχ., ὡς 
--ἐκϑύσει ε] ΤΠΐ5 ἔοσηι οὗ Βρ6 8} - 
ἴηρ' 15. ΘΧρ]αἰπθα Ὀν Ρού5οῖ Εἶπαν. 
ΡΙιοϑα. 89. ς 

γ. ὅθο. ὧδ᾽ ἦν -- ϑύματ᾽] 

πο δες τε κλες υᾶς 
ΤΑ ΣῊ ΚΕΝ ΤῸ 



ἔσ---- -- 
πο ΠΣ Σ 

ὅθ ΣΟΦΟΚΛΒΕΒΟΥ͂Σ 

ἄλλη στρατῷ πρὸς οἶκον. οὐδ᾽ εἰς Ἴλιον. 

ἀνθ᾽ ὧν. βιασϑεὶς πολλὰ κἀντιβάς, μόλις 5875 

ἔϑυσεν αὐτήν, οὐχὶ Μενέλεω χάριν. 

εἰ δ᾽ οὖν, ἐρῶ γὰρ καὶ τὸ σόν, κεῖνον ϑέλων 
ὅθῦ ἐπωφελῆσαιν ταῦτ᾽ ἔδρα. 4 “- 

τουτου ϑανεῖν. 

χρὴν αὐτὸν οὔνεκχ᾽ ἐκ σέϑεν; ποίῳ νόμῳ: 
ὅρα, τιϑεῖσα τόνδε τὸν νόμον βροτοῖς, 580 
μὴ πήμα σαυτῇ καὶ μετάγνοιαν τίϑης. 
εἰ γὰρ κτενοῦμεν ἄλλον ἀντ᾽ ἄλλου. σύ τοι 

ὅ10 πρώτη ϑάνοις ἄν, εἰ δίκης γε τυγχάνοις. 

Υ. ὅθ8. Ὁ ἰπᾶ. τιϑῇς.] 

Νοῖθ ὑπ Ὀγθνιν οἵ βρθδκίηρ ΤῈ 
ΒΘΏΒ6 5: ΟἹ ὉΠ15 δοσοιπῦ 586 
85 δ οΥ 106 ἃ. 

γ. ὅθ054ᾳ. οὐ γὰρ ἦν λύσις 
καλ.) ΕοΥ ὑμ 9 7190 γᾶ ΠῸ ΟΥ̓ ΘΥ 
ἸΘϑ 5 ΟὗἨ ΘβθοδΡ6 ἴον ὑπ6 δ.- 
Υ ΟΠ Ποιηομναῖα ΟΥ̓ ὖο 
Τύον. Οπ {π6 βἰσηϊποιύϊοη οὗ 58}- 
βύϑηϊνοβ ΠΠ|κ6 λύσις 5606 ῬΠΠ]. 61. 
Τὸ 15, ἢουγθν θυ, ρυθαῦν το 6 ἀοιθίύ- 
δα νΣιθύμου {ΠηΠ6 ροϑῦ ὑϑϑ]ν πγοῦθ 
ὑΠ15 γον, ἔθου ὑποιιρῊ 1 ἔοΥΙ ΘΥ]Υ τι- 
ἀογβίοοα λύειν ἴπ {π6 Βδπη6 β6186 
85 σώξειν ἰ5 ΤΥΘαΌΘΗΤΙΥ π564,1 Ππονν 
ὑ1ὴκ 1Ὁ οοηΐγανν ἤο {πΠ6 πϑᾶρθ οἵ 
1ῃ6 ατϑοῖκ ἰδηριαρθ. ῬΥΟΡΔΌΙΥ {π6 
γοϑαϊηρ οὗ ὑπ6ὸ ΜΒ, 15. οογγαρί, 
δα γγχ6 5Π0.14 γϑβίουθ ΠΥ οὐἱρῆηδ] 
ὀοῃϊθούατθ ἴῃ Ἐπιθπάδῦ, ἴῃ ΚΟΡΆ. 
Ῥνυδομῖη. Ρ. 14 56.: οὐ γὰρ͵ ἤλυσις 
ἄλλη στρατῷ πρὸς οἶκον ἦν, οὐδ᾽ 
Ἴλιον. 

Υ. ὅ62 54. ἀν ὃ ὧν --- ἔϑυ- 
σεν αὐτήν) ἀνθ᾽ ὧν 15 ΒΌΔΙΙΥ, 
θαΐ τΥΟΠΡΊΥ, ὑποιρηῦ ο θ6 Ἰοϊη6 
ὙΙ βιασϑείς, 50. δἃ5. ὕἤο τηϑθϑῃ Οἢ 
δοοοπηῦ οἵ ν ἢ ὉΠ 1η 
5Που 1 γαύπου 1οΐη 1 τ ἢ ᾿θυοι 
50 πῶ ὑπ6 Θουπιηοη ἔογοθ οὗἉ {16 
ΡΥΘΡΟΒὑ]0 ἢ ἀντί τηϑν 6 τοίαϊποᾶ, 
αὐ ἀνθ᾽ ὧν ΘΟΠΒΘΟΠ ΘΗ Υ τηθ 8: 
[ο 15 6Θη 6, ὑπεῦ ὑπ 6 δύτὴν τηϊοΐ 
6 ϑῃϑθ]θα τὸ βΒοῦ ουῦ ἴο ΤΟΥ. 

Υ. ὅ67 54ᾳ. ὅρα --- μὴ πῆμα -- 
τίϑης)] δοπδοῖθτν, Μοῦ. Οὐ. 

. 116. 1ΔγΥγ5 ἄονγῃ 85 ἃ τ16., πδ 
ὅρα μή, ἤδη ἰὐ 15 ΓΟ] ον ᾶ ᾿Υ ὑπ6 

ΘΟ] πη οὔννΘ, θη ΒΘ ἃ Ὑ6 16 5, 
Ρυῦ ψπθη ὈΥ ὑπ ᾿παϊοοῖίνθ, 566 
Πού τ; δηα {Π15 15 Δρρυονϑᾶ ΒΚ 
Ηϑτύ. οὐ ἘΠ ΒΙ 6 γ᾽ 5. Μά. Ἐπ ρ. 
Υ. 810. “110 Θχρίδῖμβ 6 δὖ ᾿ΘΗΡῚΝ, 
ΤΙ6 ἀἰδύμηούίοι 15 σου δ ν ὈούξοΥ 
τηδνᾶθ {ππ5: πῶ ὅρα μή “1 ἐπ6 
σοη αηούῦνο τπηθϑη8, 8566 ΟΥ Β6- 
γγϑΙθ]οδῦ, ἐ α πο᾿πἀϊοα να, 568 
ὙΠ ΘΌΠΘΥ ἰ 15 ηοὗ 80 (8 01). 
ΡΊαῦο Τω80}. Ρ. 196. Ο.: ὁρῶμεν 
μὴ Νικίας οἴεταί τι λέγειν, καὶ οὐ 
λόγου ἕνεκα ταῦτα λέγει, 1. 6. γὶ- 
ἀθϑιτ5, δὴ ΠΟ ΔΙ απ 56 
ἀΙϊοθγο ΝΙοΐδδ ρυαῤοῖ, οὐ Ὡθπ 
41015 οϑαβ8 ᾿ἰδύδ ἀ168:. ΤΙάριῃ 
ΑἸΟΙΡ. 566. ν. 189. Ὁ.: ἀλλ᾽ ὅρα, ὦ 
μακάριε, μὴ οὐχ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει, 
ἱ, 6. 564 γνἱᾶρθ, δ ΠΟ 8161 
Βῶθο 56 Ββαρϑδηῦ. 1ῃ {Ππ6 βδ1η6 
ΤῊ ΠΘΥ γ7Χ6 τητιδὺ ὕαϊτο {Π6 νγουαβ οὗ 
Π6 ἸΏΘΒΒΘΉΡΘΥ ἴῃ ΟΡ} Απῦ. 1268 
54.: ἀλλ᾽ εἰσόμεσϑα, μή τι καὶ κα- 
τάσχετον κρυφῇ καλύπτει καρδέᾳ 
ϑυμουμένῃ, ἰζδατιθ γἱᾶάθατητ 5, 
δ τ ΠΟ ΟΟΟΠ ΤῸ 51 πὶ ΔΙΙαπϊα 11 8ἃ- 
ο δηΐτηο βουνοῦ. ΤῊΘ ΤΠΘΒΒΘΏΡΘΥ 
ϑυδηΐβ αὖ 15 ΠΙΚΘΙῪ ὑπεὺ Φοοαδύδ, γγ88 
Ῥ]ούηρ' Βοπ]6 6 5]1ΡῊ 1 ΠΟΥ Θηγδρ- 
οα τῖηα. Τη6 οοη]πιποῦγο 15 σὶρ ῦ- 
Ιγ πιϑ8α ἴην, 1004, οὗ {π15 Ρ]δυ, δᾶ 
ῬΒηοοῦ 80. 

Υ. ὅτο. εἰ δέκης γε τυγχά- 
νοις} ἢ Ἰπρύϊοο 6 ἄοπο πε, 
1 Ποῖ δὰ ἔθου ἃ 7π8ὺ ΡῈ 15} - 
πηθη. Οἐ, ν. 1606: χρῆν δ᾽ εὐθὺς 
εἶναι τήνδε τοῖς πᾶσιν δίκην κτλ. 
Πιημ ον αποίορ Αὐἱδύορῃ. Ανυ. 
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ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἀλλ᾽ εἰςόρα, μὴ σκῆψιν οὐκ οὖσαν τέϑης. 
εἰ γὰρ ϑέλεις, δέδαξον, ἀνϑ᾽ ὅτου τανῦν 58ὅ 
αἴσχιστα πάντων ἔργα δρῶσα τυγχάνεις, 
ἥτις ξυῤεύδεις τῷ παλαμναίῳ. μεϑ'᾽- οὐ 

δῦ πατέρα τὸν ἀμὸν πρόσϑεν ἐξαπώλεσας, 
᾿ς καὶ παιδοποιεῖς, τοὺς δὲ πρόσϑεν εὐσεβεῖς 

κἀξ εὐσεβῶν βλαστόντας ἐκβαλοῦσ᾽ ἔχεις. ὅ00 
πῶς ταῦτ᾽ ἐπαινέσωμεν;: ἢ καὶ ταῦτ᾽ ἐρεῖς 
ὡς τῆς ϑυγατρὸς ἀντίποινα λαμβάνεις; 

ὅ80 αἰσχρῶς δ᾽, ἐάν περ καὶ λέγῃς. 
3 ᾿ , 

οὐ γὰρ καλὸν 

ἐχϑροῖς γαμεῖσϑαι τῆς ϑυγατρὸς οὔνεκα. 

Υ. ὅτ. 1 51}811 βΒῆῃθνν θ᾽ βϑύγιθυθ ὑπαῦ 1 πᾶν τἸΡΉΌΥ Θομ θη θα ΓΠ15 
γΘΥΒ6 85 ΒΡΌΣΤΙΟΙΙΒ ἴῃ Ἐπηθηᾶ. ἴῃ δορὶ. Τ σοι. Ρ. 16. 

Υ, ὅ18. ἐπαινέσωμ εν 1 πᾶν τϑοοθὶνϑα ἔγουα {πΠ6 ϑὅομο α. ΜΒ. 
ἐπαινέσαιμ᾽ ἄν. ὅ6ε6. ΤΥ ΤΟΙ Κ5. ἴθ Οομπηθηΐ. ἄθ ὅθ 80]. ἴῃ ΚΟΡΗ. 
ἐγαρο, ϑιοἐουιταῦθ ρῃ. 87. 1Τμᾶγθ 4150 νυϊύθη ταῦτα ἔγῸ ΠῚ ΘΟΠ) Θοίπιτο. 
ΜΒ. τοῦτο, [π6 ἱπαρροβιύθη δ οὗ σῇ} 1 αν 5πθνγη ἴῃ Ετηθηαεῦ, ἴῃ 
βορῖι. ΤΎδΘΝ, Ρ. Τό βᾳ. (Ὀ1πᾶο τῇ τοδί ηβ ἐπαινέσαιμ᾽ ἄν, ἀιᾶ τοδα5 
τοῦτ᾽ ἐρεῖς.) 

Ε] 

1221: ἀδικεῖ δέ καὶ νῦν᾽ ἀρά γ 
οἶσϑα τοῦϑ'᾽, ὅτι δικαιότατ᾽ ἂν 
ληφϑεῖσα πασῶν Ἰρίδων ἀπέϑανες, 
εἰ τῆς ἀξίας ἐτύγχανες : 

Ὗ. δ... ὅ680].: ἀλλ᾽ εἰςόρα. 
ὅρα, φησί, μὴ παραχάλυμμα τῶν 
σαυτῆς ἀδικημάτων ταύτην κομέζῃ 
τὴν πρόφασιν. ΤΠη6 νογᾶβ οὐκ 
οὐσαν 86 Υἱρηῦ νυ γοηαθυθα ὈΥῪ 
Νενθ: ΘΙ Υ. 
δ ͵2: ἼΣ ὅτου] ΤΙ 4065 

ποῦ 50 0 ἢ τηθϑη: οἡ δοοοιηΐῦ 
ΟΥ̓ Ποῦ, δοοογαϊηρ' ἴο πΠ 6 οοχ- 
τη0 ἰηἰουργθίδίϊοη, ἃ5, ον νπδΐ 
γϑδβοῆ; 1 6. ἴὴ Υδυθηρο ΤΟΥ 
ὙΠ δαὺ ἸΏ] ΥΎ. 

Υ. ὅϊ4. 5680]. γτθο.: παλα - 
μναΐίφ" φονεῖ. παλαμναῖος͵ ὃ ταῖς 
οἰκείαις χερσὶ φόνον ἐργασάμενος. 
ΕΘ ΟΝ πο δοκέοι ει] 

Ρδυβδηῖϑδ 6 ηὐ 0085 ΕἸΤΙΡΌΠΘ ὃ 85 
π6ὸ ἀδπρῃίον οἵ Αδριβϑύμιβ 11, 18. 
ὅ. δα Τ᾽ ΖούΖϑϑ οἢ ΤΌΎΘΟΡΙγ. 1874 
ΟἸθαυν τϑέθυβ ἴο ΟἸγ δθιηπ οδίγα ἃ 5 
ΠΟΥ πηούπμου. ἩΒΕΜ. 

Υ͂. ὅτ κ5ᾳ. Ξ6Π.01. το. εὐσε- 
βεῖς" ἐννόμους, ἤ ἤγουν ἐξ ἐννόμου 
γάμου. κἀξ εὐσεβῶν'᾽ τουτέστιν 

ἐννόμῳ γάμῳ ἡρμοσμένων, ἤγουν 
ἐννόμων. ΤῊ νοτᾶβ ἐχκβαλοῦσ᾽ 
ἔχεις ταθϑῆ: γοῖ πᾶν οδιδοᾶ 
[Ὁ 6 6Χ1165. 

γ. δὅϊ8. πῶς ταῦτ᾽ ἐπαινέ- 
σωμεν] ον ἄο γοὺυ ψίβῃ 1 
ΒΠοα1 ἃ ρυϑῖβ6 ἔπ 656 πη ρ 5» 
ΟΥ̓ 4ο γοῦ ψΊ δὴ 16 ἴο ΡΥ͂8156 
ὑπ 656 ὑμβῖη δὴ ΕἾΟΥ ΘΧΘΙΏΡΙΘΒ οὗ 
ὅπ6 ἀρ] θουαύϊγο οοηιποίνο δὐου 
πῶς 8566. Οομημηθηῦ. 46. ὅοΠο0]. ἴῃ 
ΞΌΡΙ.. ἔγαρρ,, διιολογιαίθ Ρ. 851. 

Υ. δ18 584. ῇ καὶ ταῦτ᾽ ςιἐρεῖς 
ὥ 5. ττ λαμβάνει] Ἔ 6. ἢ ἐρεῖς, 
ὡς καὶ ταῦτα τῆς ϑυγατρὸς ἀντί- 
ποινά ἐστιν, ἃ λαμβάνεις; ὙΥ1Π 
γοὰ 8180 ργϑθύθπα ὕο βδυ πῃ δύ 
γΟῸΥ ἰηξϑδιηοῖιβ ΘΟΠ ΠΟ χΧίοη 
ἢ ΑΘριδύμιβ νγἃ8 ΤΟΥ 86 
ῬΌΤΡΟΒΘ οὗ δυθῃηρίηρ ΥὙΟῈΓ 
ἀδαρη ον 5 ἀθὰ.} ὃ ΒΥ {815 ΟἹγ- 
ταθιηηθϑύγα 15 Τορυθϑοηϊθα 88 πᾶν- 
ἴηρ' ΘΟΙ ΤΣ 64 ὕγγο ΟΥ̓ΠΊΘ5 ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ 
ἴο τουθηρθ ΠΟΥ ἀδαρθ θυ, 016 ἴῃ 
τ ἀθυϊηρ' ΠΟΥ Πυθα, οἵὗἨ ψΈΣΘΝ 
ἘΠ]οούτο ἢδ5 ΒΡΟΚΚΘ ἴῃ ν8. ὅ4δ 566., 
{π6 ΟὔΠΘΥ ἴῃ νγϑααϊηρ' ΠΟΥ ΡΔΥΘΥ 
ἴῃ Π6 τητιγᾶθυ, 
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ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οὐδὲ νουϑετεῖν ἔξεστί σε, δθὅ 
ἢ πᾶσαν ἵης γλῶσσαν, ὡς τὴν μητέρα 

- , 9 

κακοστομουμεν. και σ ἔγωγε δεσπότιν 
δ8ῦ ἢ μητέρ᾽ οὐκ ἔλασσον εἰς ἡμᾶς νέμω, 

ἢ ξῶ βίον μοχϑηρόν, ἔκ τε σοῦ κακοῖς 
πολλοῖς ἀεὶ ξυνοῦσα τοῦ τὲ συννόμου. 600 
ὁ δ᾽ ἄλλος ἔξω. χεῖρα σὴν μόλις φυγῶν, 
τλήμων Ὀρέστης δυςτυχὴ τρίβει βίον᾽ 

ὅ00 ὃν πολλὰ δή μέ σοι τρέφειν μιάστορα 
ἐπῃτιάσω᾽ καὶ τόδ᾽. εἴπερ ἔσϑενον,. 
2 ᾽, 3 -Γ 93 , 

ἔδρων ἄν, εὖ τοῦτ᾽ ἴσϑι. τοῦδέ γ᾽ οὕνεκα δ0ὅ 
κήρυσσέ μ᾽ εἰς ἅπαντας εἴτε χρῇς κακήν, 
εἶτε στόμαργον,. εἴτ᾽ ἀναιδείας πλέαν. 

9 εἰ γὰρ πέφυκα τῶνδε τῶν ἔργων ἴδρις, 
σχεδόν τι τὴν σὴν οὐ καταισχύνω φύσιν. 

Υ. ὅ98. 1 πᾶνγϑ νυϊίθῃ χρῇ ς ̓πϑίθδα οὗ {ΠῸ δρϑιιγᾷ γϑδαϊῃρ' οὗ {πὸ 
ΜΒΗ. χρή. (Ὀ᾽ποτῇ ρΙδοθβ ἃ οοτηπῖδ αἴξον ἅπαντας.) 

Υ. ὅ8δ2. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ καλ.] Οὴ 
1πη6 ρδυίϊο]οβ. ἀλλὰ -- γάρ, ΠοΙ6 
τιι564. ἀΠ ΘΥΘ ὑΥ ἔχου ΠΠ6 ΘΟΠΙΠΟΠ 
ΤῊ} 61, 8566 ν85. 216 5ᾳ. 50 δρδίῃ 
ἴῃ Υ85. 606 54. δηᾷ Αηΐ, 168. 5680]. 
τὸυ ἔλεγχον νουϑεσίαν ὠνόμασεν. 

ν. ὅ88.Ὀ πᾶασανἴΐης γλῶσσαν) 
ὅθ Οδᾶ, Ὁ. 180 5ᾳ. ὅ0Πο]. 426η.: 
πᾶσαν -- γλῶσσαν" τουτέστι 
λέγεις πάντα λόγον. ΠΤ πιο δῦ. 
ΤῸ ΘοΙΌη8 Ρ. 298, 12: ὑπὲρ οὗ τότ᾽ 

ἐκεῖνος πάσας ἀφῆκε φωνάς. πᾶ- 
σαν φωνὴν ἵεναι 15. ἃ ΡτογοΥΡ δ 
ῬῆγΑΒ6, 566 ΡΙαΐο ἀθ Τιϑρρ. Χ. γ. 
890: ἀλλὰ πᾶσαν, τὸ λεγόμενον, 
φωνὴν ἱέναι κτλ. ΤΠ6 ΘΟΠΥΡΘΥΥ͂ 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΤΎΔΟΝ. 828: οὐδὲν διήσει 
γλώσσαν. 

ΜΝ. ὅ88. ὁ δ᾽ ἄλλος] Ι. 6. ὁ δ᾽ 
αὖ. 80 τοῦτο μὲν -- τοῦτ᾽ ἄλλο 
ἴῃ Οφά. ΚΝ. θ06., ξογ ψ πο ἢ τοῦτο 
μὲν --- τοῦτ᾽ αὖ 15 τλοῦθ ἐγοαπιθηῦ. 
ΘΙΝΌΟΒΕ. 

Υ. ὅθ0. μιάστορα] 1. 6. ἀλά- 
στορα. ΑΘΒο0 γ]. ἔσππηθη. 176: 
οὔποτ ̓ ἐλευϑεροῦται" ποτιτρόπαιος 
ὧν δ᾽, ἕτερον ἐν κάρᾳ μιάστορ 
ἐκείνουπάσεται. Ἐπ τι. Μοά.1861: 
οἵδ᾽ εἰσίν, οἴμοι, σῷ κάρᾳ μιά- 

στορὲς. οἵ παῖδες ταιιϑὺ Β6 ππᾶου- 
βίοοα. Νοῖΐ 80 ν. 918. ΨΝΕΥΕ. 

Υ͂. ὅ92. τοῦ δέ γ᾽ οὔνεκα] 866 
ν. 380. 

Υ. ὅ98. χρῇς] 1. 6. χρήξεις. Οπ 
ὙΠῸ νγογα 566 ἐν ἡ 8714 56. 

Υ. δὅθῦ 5ᾳ. εἰ γὰρ πέφυκα 
Ἀτλ.} 5680]. εὖ γέγονα τούτοις τοῖς 
κακοῖς ἔνοχος, στόμαργος καὶ ἀν- 
αιδής, ὡς φής. οὐ κακαισχύνω 
σου τὴν φύσιν, ἐλάττων σου οὖσα, 
ἀλλ᾽ ὁμοία σου φανήσομαι. Ἐπ- 
βύδυμαπι5. Ρ. 1969, 18, (οη Οά. ὦ, 
ὅ08: μή τι καταισχύνειν πα- 
τέρων γένος)" ὅτι καταισχύνει, 
τις γένος, ὅτε ,ματ ἀρετὴν ἀνό- 
μοιος τοῖς προγόνοις ἐκβαίνει. ἐν- 
τεῦϑεν τὸ τραγικὸν ἐῤῥήϑη ἀντι- 
στρόφως κατά τι σχῶμμα, εἰ γὰρ 
πέφυκα τῶνδε τῶν ἔργων 
ἴδρις, σχεδόν τι τὴν σὴν οὐ 
καταισχύνω φύσιν. ὡς γὰρ 
παῖς ἐκβὰς ἀγαϑὺς ὁ οὐ καταισχύνει 
ἀγαϑοὺς γονεῖς, οὕτως οὐδὲ τοὺς 
αὕλους παῖς κακῶν ἔδρις κατ᾽ 

ἐκείνους γενόμενος. 
ἍΜ λ.596. τὴν σὴν -- φύσιν) 

ὑΠγ πϑύπθπτγαϑ ἱ. 6. ὑπ6 ἀϊδροβὶ- 
ἘΪΟΒΙΠανο ἱπ μ οτ τύ ἃ ἔγομι 

μν, ἯΙΣ σθαι 



ταν Ὁ 

ἡὔδνων ἐλ μὰ πτον το 

ΗΛΕΚΤΡΑ. .589 

ΧΟΡΟΣ. 
ε -“ , ’ . 5 δὰ νι , 
ὁρῶ μένος πνέουσαν᾽ εἰ δὲ σὺν δίκῃ 610 

ξύνεστι. τοῦδε φροντίδ᾽ οὐκέτ᾽ εἰφορῶ. 

ΚΛΑΛΎΤΑσΤΜΝΗΣἝΓΡΑ;: 
’ ’ “ὦ , “ ’ 

ποίας δὲ μοι δεῖ πρὸς γε τῆνδὲ φροντίδος, 
000 ἥτις τοιαῦτα τὴν τεκοῦσαν ὕβρισεν. 

καὶ ταῦτα τηλικοῦτος ; ἄρά σοι δοκεῖ 
χωρεῖν ἂν εἰς πᾶν ἔργον αἰσχύνης ἄτερ; θ1ὅ 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

εὖ νῦν ἐπίστω τῶνδέ μ᾽ αἰσχύνην ἔχειν, 
κεὶ μὴ δοκῶ σοι μανθάνω δ᾽, ὀὁϑούνεκα 

θ0ὅ ἔξωρα πράσσω κοὐχ ἐμοὶ προςεικότα. 
3 ᾿ ἀ ; ᾽ -» ’ Ἁ " Ἁ 

ἀλλ᾽ ἡ γὰρ ἐκ σοῦ δυομένεια καὶ τὰ σὰ 
ἔργ᾽ ἐξαναγκχκάξει μὲ ταῦτα δρᾶν βίᾳ. 620 

αἰσχροῖς γὰρ αἰσχρὰ πράγματ᾽ ἐχδιδάσκεται. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
5 , 3: αὶ , 3 4Φ'...4 ᾿Ὶ Α 5 ἣ 

ὦ ϑρεμμ΄ ἀναιδές, ἡ σ΄ ἐγὼ καὶ ται ἔπη 

ἐπ 66. ΤΠὸ πνογᾶβ σχεδόν τι δΥ6 
ΒΡΟΚΘΩ ἢ {Ππ6 586 ὈΙΓΘΥ 655 
85 ὑπο86 οἵ ΑΠΕΡΌΠΘ ἴῃ Απύ. 410: 
σχεδὸν τι μώρῳ μωρίαν. ὀφλισκάνω. 
Υ. ὅ91 5ᾳ. ὅ6}0].: ὁρῶ μένος 

πνέουσαν" ὃ Χορὸς τεϑαυμακὼς 
ἐπὶ τοῖς λόγοις φησίν" , ὥ μένος 
πνέουσαν τὴν παῖδα" 
δίκῃ αὐτῇ τοῦτο τὸ κῆμέυ σύνεστι, 
τούτου τοῦ μένους φροντέδα οὐκχκ- 
ἔτι ὁρῶ γινομένην ὑπό τινος. εὐ- 
σχημόνως δὲ ἐς τὴν Κλυταιμνή- 
στραν τὸν λόγον ἃἁποτείνουσιν" 
ἀντιλαμβανομένη. οὔν ἕκείνη τοῦ 
λόγου φησίν" ποέας δέ μοι δεῖ 
πρός γε τήνδε φροντίδος; 
ἩΘΥ 8 ἢ ἢ ΟὈΒΘΥγΘ5: ὉΠ 15 Θχρὶδπᾶ- 
[ἴοι 15 Ἰθαυηθᾶ, θα {Π6 νον 5. εἰ 
δὲ σὺν δίκῃ ξύνεστι, Βῃου!ᾶ ΒΘ 
{ππ||8. Θχρ]ἰπθᾶ: εὐ δὲ ἡ Ἠλέκτρα 
σὺν δίκῃ ξύνεστι τῷ μένει. Βαΐ 
τοῦδε τοῖουβ ποὺ ἰο μένος, Βαΐ ἰο 
{πΠ6 γγὙΠ01]6 ϑιθ͵]θοῦ: 1 566 πεῖ 

ΠΟ ρΠ6 ὈΥΘδίμ 65 Του ἢ ἔαπτνυ; Ραΐ 
ΠΟΥ ΘΙ 586 ἢ 85 ΥἹΘΆΟΥ 
σίνθη ΠΡ μουβοὶ [ο Ραδβίοῃ, 
586 568 ηοί το πο6ρα. 

Υ. δ99. ποίέᾶς δέ μον δεῖ] 

δέ σὺν. 

Οπ {π δομπϑίχιούίνοη οὐ {π6 νϑὺ 
δεῖ 566 Μὰ {]᾿. 8. 891, 2. 

Υ. 600. τοιαῦτα τὴν τ. ὕβρι- 
σεν] Οπ {Ππθ ΡΠγᾶδθ ὑβρίζειν τοι- 
αὗτα τινὰ 566 Οδᾶ. ἘΝ, 269 54. 

Υ. 001. ὅ'ομο].: καὶ ταῦτα τη- 
λικοῦτος᾽ ὑπὲρ ἐπιτάσεως, ὅτι 
εἰ καὶ δοίη τις ἐξουσίαν ἀντιλέγειν 
τοῖς γονεῦσιν, ἀλλ᾽ οὐ ταύτῃ παρ- 
ϑένῳ οὔσῃ ἔπρεπε τηλικαύτῃ. Οἱ 
[π ἕοσι τηλικοῦτος οἵ, Βατὕπι. 
δ. 60. πού. 4. Μαύτ, 8. 118. ποῖ. 1. 

Υ. 601 54ᾳάἅ. ἄρά σοι --- ἄτερ] 
ΤῈΘ 5686 15: 4065 586 ποῦ 5661} 
ΠΙΚΟΙΥ ὕο νϑηδαγα ΡΟΠ 8 ΠΥ͂ 
ἀοοὰ νιύποῦὺύ {πὸ 1685 
5ῃ δι 6 Οὐ ἄρα 8566 Α]. 369. 
Δ 607. 56801.: ἐμφατικώτερον 

τὸ ἐξαναγκάξει μὲ διὰ τῆς προϑέ- 
σεως. 

γ. 009. ὦ ϑρέμμ᾽,͵ Νονε α4πο- 
65 ΤΎΔΟΗ. ὅ74. “1098. 1099. Α 6568, 
δορί. ὁ. ΤΠ. 182: ὑμᾶς ἐρωτῶ, 
ϑρέμματ᾽ οὐκ ἀνασχετά. Ἐπιτ. Ατ- 
ἄτομι. 361: ὦ βάρβαρον σὺ ϑρέμμα 
καὶ σκληρὸν ϑράσος. Ἡ ΟΥ̓ ΠΗ 
γΘη θυ 0Π6 ΠΟ] ραδϑθᾶρο: Οϑύ- 
ὑαῖηνγ ΒούΝ 1 ἃηᾶπιν ποτα ϑ 
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00 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

53 ᾿ , 2 Ἂ 

610 καὶ τἄργα τἀμὰ πόλλ᾽ ἄγαν λέγειν ποιεῖ. 

ΗΛΈΚΤΡΑ. 

σύ τοι λέγεις νιν, οὐκ ἐγώ. σὺ γὰρ ποιεῖς 
τούργον᾽ τὰ δ᾽ ἔργα τοὺς λόγους εὑρίσκεται. θ2ὅ 

ΚΛΑΛΥΠΑΙΜΝΗΣΎΤΡΆ, 

ἀλλ᾽ οὐ μὰ τὴν δέσποιναν ἄρτεμιν ϑράσους 
τοῦδ᾽ οὐκ ἀλύξεις, εὐτ᾽ ἂν Αἴγισϑος μόλῃ. 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 

θ1ὅ ὁρᾷς; πρὸς ὀργὴν ἐκφέρει, μεϑεῖσά μοι 
λέγειν ἃ χρήξοιμ᾽, οὐδ᾽ ἐπίστασαι κλύειν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΈΊΤΡΑ. 

οὔκουν ἐάσεις οὐδ᾽ ὑπ᾽ εὐφήμου βοῆς 680 
ϑύσαί μ΄, ἐπειδὴ σοί γ᾽ ἐφῆκα πᾶν λέγειν; 

ΗΛΕΈΚΤΡΑ. 

ἐῶ. κελεύω, ϑῦε, μηδ᾽ ἐπαιτιῶ 
620 τοὐμὸν στόμ᾽, ὡς οὐκ ἂν πέρα λέξαιμ᾽ ἔτι. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἔπαιρε δὴ σὺ ϑύμαϑ᾽ ἡ παροῦσά μοι 

αια ἀθο 45 ἔαΥ 15} ὑπ 66 νιῦ ἢ 
δ ΟΡροτγίαιπιῦν οὗ βρθδκίῃρ 
οο απ 0 ἢ. 

γ. 610. λέγειν ποιεῖ] απ 56 
0πΠ66 ο Βρ68Κ. ὅο ῬΠΠοοί. 92 
56.: τῶν γὰρ ἐν τέλει κλύειν τό τ᾽ 
ἔνδικόν με καὶ τὸ συμφέρον ποιεῖ. 
Ἠδτγοδοίύ. ΥἹΠΗ, ὅ: ὁ δὲ Θεμιστο- 
κλέης τοὺς Ἕλληνας ἐπισχεῖν ὧδε 
ποιξει. 

γυϑιι, σύ τοι λέγεις νιν] 
1. 6. αὐτά. ὅ66 δῦογϑ οἱ γν. 429. 
ΕΥ̓ {πὸ ὙΠ 016 Ρῃγαδ6 οἵν ΤῸ ΚΘ π. 
ο παν. Ηἱρρ. 852. 

Υ͂. 618. δέσποιναν) ὅ66. οὴ 
ΑἹ]. 88. ὙΠῸ πογᾶβ ϑράσους τοῦδ᾽ 
οὔκ ἀλύξεις ἀτὸ ΘΟΥΥΘΟΙΥ οχρὶδῖη- 
οα ὃν Μαίιαο: γοῖι 5884}1}] ποί 
Θβοδρθ πῃ ρυῃιβμιηθπί οἵ 
γοῦΥ Ὀο] άπ 655. ΟἿ, Οτϑιημ. ΟΥ̓. 
8. 888, 2. 0011. 8. 869. 870. 

ΥΨ. 61. ὁρᾷς] Δ ἔοτιι οὗ δᾶπιο- 
ὨΙ ΟΩ δ πα ὁοηδιτθ. ΟἿ, Δ] ῸΚ 6 ῃ. 
οη ἔπιγ. ῬΠοθη. 726. δα ῬΌΟΥΒΟΠ 
οἡ Εν, Οὐ. ὅ81. ὅο ἴῃ Οθυδῃ: 

Βἰθηδὶ ἀπ 5680].: οὐκ ἐμμε- 
νεῖς οἷς πρότερον εἶπας : ἔφη γάρ" 
καὶ μὴν ἐφίημι. πιϑανῶς δέ" 
οὐ γὰρ χρὴ ἐν ταῖς ἀντιλογίαις 
ϑυμοῦςϑαι τὸν ἡττώμενον. Βαϊ 
ἐκφέρεσϑαι ᾿οΥ6 τπθϑηβ [0 51 6 Ὁ 
ΟΠ ΘΒΘΙΥ τἢ0 6 οδΥγϊθα ΦΥ͂; 
ὕο θ6 οδΥΥΙΘα ΦΥ͂ ὈΥῪ Ρ85- 
βίοι. Α 511Ώ1|8ὺ ἔοτοθ οὗ ὕπ6 Ρ16- 
οβίδίου ἐκ 15. Τουπα ἴῃ {π6 ψ 

ἀμρόνδ δι 88 ἴῃ Α΄], δ. 
Υ. 6117. ὑπ᾽ εὐφήμου βοῆς] 

ΒτυαμποκΚ ΥἸΡΉΟΥ ΤΟηάοΥβ: 508 1- 
1 5 111] οι οπ οα ΟΥΣΘΒ. (ΟΥ 
ὙΓΟΥ 5), 1. 6.1 516 η66. 5668 ὝΔΟΙ, 
11ῦΌ. Οπ {π6 φυοροβίθίου ὑπό οἵ. 
ΜδΈΈΗ. 8. 699. β. 

Υ. 621. ὅ5.680].: ἔπαιρε δὴ σύ" 
πρὸς ϑεράπαιναν φησί. ϑύματα 
δὲ, ϑυμιάματα. 'ΤΊι6 γοῦὉ ἔπαιρε 
5 Πού ρυύ ἴῃ ὑΠ6 β81η6 5686, ὃ 5 
αἶρε ἴῃ ΑἹ. ὅ81. Οἡ {Ππ6 ΠΟΙΏΪηδ8- 
{ἶἰνθ ἡ πάρ., ἴογ ΒΟ. ομϑ πγουϊἹᾶ 
δῶν οχρθοίθα {πὸ νοοϑῦϊνθ, 566 
Απηΐ. 1090. 



τι. 
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. παγχαρπ᾿, ἄνακτι τῶδ ὁπῶς λυτηρίους 080 
εὐχὰς ἀνάσχω δειμάτων. ἃ νῦν ἔχω. 

΄ κι νἴἯ Ξ ͵ 
κλύοις αν ἤδη, Φοῖβε προστατήριε, 

09 χεχρυμμένην μου βάξιν. οὐ γὰρ ἐν φίλοις 
ὁ μὖϑος., οὐδὲ πᾶν ἀναπτύξαι πρέπει 
πρὸς φῶς, παρούσης τῆςδε πλησίας ἐμοί, θ40 
μὴ σὺν φϑόνῳ τε καὶ πολυγλώσσῳ βοῇ 
σπείρῃ ματαίαν βάξιν ἐς πᾶσαν πόλιν. 

080 ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἄκουε᾽ τῇδε γὰρ κἀγὼ φράσω. 

Υ. 22. ϑ8:6Π0].: πάγκαρπα᾽ 
πίπαν ὔὕσπρια ἔϑυον τοὶς ϑ'εοὶς. 
Υ. 622 5ᾳ. λυτηρέους -- δει- 

μάτων] Οπ ἴπ οϑηϊίνε 566 ν8. 
489 56. 

Υ. 624. ὅ6}0].: προστατήριε᾽ 
ὅτι πρὸ τῶν ϑυρῶν ἵδρυται. ὅο 
αἰδὸ ΗΘΒυ ΟΝ ἴπ85: προστατή- 
θεος. τὸν ᾿ἀπόλλωνα οὕτω λέγουσι, 
παρύσον πρὸ τῶν ϑυρῶν αὐτὸν 
ἀφιδρύοντο. Ῥπούίυδ: προστα- 
τήριος ᾿Ἵπόλλων, ἐπεὶ πρὸ τῶν 
ϑυρῶν αὐτὸν ἵδρύοντο. Σοφοκλῆς. 
Αρσδῖηβέ ὑπθ656 δὐυμοϊορίθρ Ηθυ- 
τὴ ἃ ἢ ἢ ΤἹΡΉΓΥ ΟΌΒΘΥΥΘ5. οἡ ΤΎΘΟΝ, 
208. (209. 6α. Βι.}: ,,(1ὴ15 ἜχρΙδπδ- 
τοι 15 ἔα156. ΕΟΥ ἴῃ ΕἸ] ούτε ν. 687. 
ἴο γΥΒΙΟΙ Ῥαβδαρ {Π|6 ΘὙΘΙΠΙΠΔΥΙΔΤΒ᾽ 
τοἔθυγθα, ΑΡΟ]10 15 ἰηγοκοά ἃ προ- 
στατήριος., ποῦ θΘοδιιθ 15 βύδξιθ 
γγὰ5 Ὀϑίουθ {πὸ ἀοουῦβ, θυ 85 ἃ 46- 
ἔθη θυ. Ἰπαθρᾶ Π6 πϑδᾶ ἃ [θ:}}]6 
εὖ Μαρατα ἀο!τοαϊοα ἴο Πἴτη πη υ 
{παῦὺ {π||6Ὸ, ἴῃ ὙΠΙΘΝ ΤΠ6Υ6. ὑγοτθ 
᾿πηϑρθ5 Ῥοΐῃ οἵ Πἰμη56 1, δηα οὗ 
Τῖδπα δ ηα Τιαΐομϑ, 85 γγὙ 816 ἴη- 
ξογυηθα Ὀγ Ρδιιβδῃ. 1, 44,2. ἘτρΥ 
{π06 βϑὴ6 γϑάβϑοὴη ᾿ίϑηδ 15. 68]- 
164 προστατήφια ἴῃ ΑΘ561. δορί. ο. 
ΤᾺ. 4δὅ., ποῦ το Β6 δΘοῃξοιηαοᾷ τυ ἢ 
προπυλαίᾳ, προϑυραίᾳ, προϑυρι- 
δίῳ, 85 νγ88 Ἰποιρις Ὀν Ρ δ 61 ἢ 
οἢ Οδ]] πη. ᾿. Τῖδη. 88. Ρ. 1906. 64. 
Ῥ τη: ὁ: 560. Οοα.- Π. 16. δ. 6116 
᾿ὁΒοσῖιβ Οϑά. ΒΕ. 881: ϑεὸν οὐ λήξω 
ποτὲ προστάταν ἴσχων, ὙΠΟΥΘ 1 
Βᾶνθ βου ὑπαῦ [Π6 σνοτά ϑεόν 
ἸΏΘΘΏΒΑΡΟ]]Ο. ΘΟ 188 γΟ8 κλύοις 
ἄν οἵ. ὅ6Π0]. γΘΟ.: ἐπὶ τῶν μεγά- 
λων προρώπων, ἐφ᾽ ὧν ἐδόκει βαρὺ 
τὸ φανερῶς προςτάττειν, ἐχρῶντο 
οἵ ᾿ἀττικοὶ εὐκτικῷ μετὰ τοῦ ἄν, 

ὡς ἐνταῦϑα , ἔχει τὸ κλύοις ἂν 
ἀντὶ τοῦ ἐπάκουε. ΟἿ, ΜεΑ.(ΈΝ. 8. 
610. γ. Ἐ οδ1 8. 118, 8. . 

ν, 62. κεκρυμμένην μου 
βάξιν]κεκρ. βάξιν, ἃ5 Μτ ΒΡΥΔΥ 6 
ῃοίΐϊο65, 4065 ποῦ βίρῃϊν ἃ Ἰον 
γοΐοθ, θπῦ διηθῖριν δηα ΟὈΒΟΌΣΙΥ 
οἵ Ἰαηριιαρθ, ἴου 58η6 βοοὴ αἴτεον 
ΒΕΥ5 Ὁπαὺ 10 ἄο68 ποΐ 5 Ποὺ πᾶν 
ἀναπτύξαι, ἱ. 6. ἴο τοΙαθο {πὸ 
ὙΠ016 τηϑύϊου 85 Ὁ ΠΆΡΡΘη- 
θα. ΟοΙΡΑγ 4180 ν85. θ44 Βα. 

1014. 5680].: οὐ γὰρ ἐν φί- 
λοις" οὐκ “εἰς τὸν .Χορὸν ἀποτεί- 
νεται, ἀλλ᾽ εἰς τὴν Ἠλέκτραν. 

Υ. 028. πολυγλώσσῳ βοῇ] ὃ 
γν. 198. 

Υ. 629. ματαέαν βάξιν] Τὴ 
δα]θοίνο μάταιος 15. Πού πο ἢ 
{Π6 β81ὴ6. ἃ5. ἴὴ ΑΘΒΘΒΥ]. ἔπιηι. 
886: αὐτουργίαι μάταιαι. ΚΌΡΗ. 
ΕΤΎΘΟΙ. ὅθ8: ψαύει ματαΐίαις χερσίν. 
πη Ἠδγοδοίιιϑ λόγοι μάταιοι αγοτιβοᾶ 
ΤΟΥ ἸΠΡΥΟΡΘΥ, 8 5} αΙ ΒΟΟΘΈΌΤΥ ΒΘ. 
ὅθ πα. Ἡοτγοδοί. ΒΕ. ΦΑΘΟΟΒΆ. 
Τρυοΐον βάξιν ματαέαν,8 ἔα 158 
Τα ΟτΥ. ΟἿ ν. 08: λόγῳ μάτην 
ϑνήσκοντας. 1298: ἐπ᾽ ἄτῃ τῇ μά- 
τὴν λελεγμένῃ. ῬΏΠ, 846. ζέγοντες 
εἶτ᾽ ἀληϑές, εἴτ᾽ ἄρ᾽ οὖν μάτην. 
ΤΎδΟΙ,, 841. 
,Λ..680. 56}|0].: ἀλλ᾽ ὦ δ᾽ ἄκου ε" 

οὕτως ἐμοῦ, λεγούσης" τῇδε γὰρ 
ἀντὶ τοῦ τούτῳ τῷ τρόπῳ. 

Ιο14. τῇδεγὰρ κἀγὼ φράσω) 
ΕοΥ οἴου 615 ΔΒ: Οη 1 584}] 
ΒΡΘΑΚ; 1. 6. ἴῸΥ 1 5181] πὐῦθυ ΤΥ 
ῬΥΆΥΘΥΒ, Δ] ΠΟτΙρ]}. ΟὨ]Ὺ ΟὈΒΟΌΧΣΘΙΥ 
ἴῃ ῃ6 ΡΥΘΒΘΗΘΘ οὗ Ε]δοίγα. Οἡ 1π6 
Ῥυθο16 καί, τ πῖοἢ πιδὲ Ὀ6 ]οἰηοα 
ὙΠ τῇδε, ποὺ τ ἐγώ, 566 Απί.᾿ 
280. 



ΕΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ 

ἃ γὰρ προρεῖδον͵ νυκτὶ τῇδε φάσματα 
δισσῶν ὀνείρων, ταῦτά μοι, “Αὐκει᾿ ἄναξ, 640 
εἰ μὲν πέφηνεν ἐσθλά, δὸς τελεςφόρα, 
εἰ δ᾽ ἐχϑρά, τοῖς ἐχϑροῖσιν ἔμπαλιν μέϑες. 

ὑϑῦ χαὶ μή με πλούτου τοῦ παρόντος εἴ τινες 
δόλοισι βουλεύουσιν ἐκβαλεῖν, ἐφῆς. 
ἀλλ᾽ ὧδέ μ᾽ ἀεὶ ξῶσαν ἀβλαβεῖ βίῳ 660 
δόμους ᾿Δτρειδῶν σκῆπτρα τ᾽ ἀμφέπειν τάδε, 
φίλοισί τε ξυνοῦσαν.. οἷς ξύνειμι νῦν. 

040 εὐημεροῦσαν καὶ τέκνων ὅσων ἐμοὶ 
δύςνοια μὴ πρόρεστιν ἢ λύπη πικρᾶ. 

γ. 6081. ἃ γὰρ προς εἶδον] Οἡ 
1π6 Ῥϑυθῖο]6 γάρ τπι584 1η {Π6 5816 
5656. ρθη ἴῃ γΥ8. 0608. 677. 5686 
Απΐ. 288 5αᾳ. Αἴοβδβδ 15 δα νιϑϑᾶ ὈῪ 
Π6 ΟΠοσιιβ ἴο ΟΥ̓͂ΘΥ ἈΡ 5118 Υ ρΥδᾶν- 
ΟΥΒ ἴο ὅπ οὐδ δἵξου. μϑὺ ἐΕΌΡΕΣ 
ΥἹΒΙΟῊΒ ἴῃ Α 6 Β6Βγ!. ῬοΥΒβ. 210 5 
οὔ δε βουλόμεσϑα, μῆτερ, οὔτ᾽ 
ἄγαν φοβεῖν λόγοις οὔτε ϑαρσύ- 
νξυν, ϑεοὺς δὲ προςτροπαῖς ἵκνου- 
μένη, εἶ τι φλαῦρον εἶδες, αἰτοῦ 
τῶνδ ἀποτροπὴν λαβεῖν, τὰ δ᾽ 
ἀγάϑ'᾽ ἐκτελῆ γενέσϑαι σοί τὲ καὶ 
τέχνοις σέϑεν καὶ πόλει φίλοις τε 
πᾶσιν. 

Υ. 682. 5610].: δισσῶν, ὀνεί- 
ρων᾽ ἢ διπλῆν ἐχόντων φύσιν, ὡς 
καὶ Ὅμηρος͵ (θά. τ, ὅθ02.)" δοιαὶ 
γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰ- 
σιν ὀνείρων" δύναται δὲ τὸ 
δισσῶν καὶ ἀριϑμὸν ἐμφαίνειν, 
ὡς δύο αὐτῆς ὀνείρους ϑεασαμέ- 
νης; καὶ τὸ μὲν. ἕν φάσμα ἡγησα- 
μένης εἶναι, ὑπὲρ οὗ καὶ πέπομ- 
φὲεν “ἀποτροπιασϑησομένην͵ τὴν 
Χρυσόϑεμιν" τάχα͵ δὲ καὶ ἕτερον 
αὐτὴν κεκίνηκεν, ὑπὲρ οὐ καὶ εὑ- 
χεται τῷ ̓ πόλλωνι , ὅπερ οὐδὲ ἐξ- 
ξῖπε πρός τινα, ὁὐδὲ πρὸς τὸν 
᾿ἡπόλλωνα. ἢ δισσῶν, τῶ ἀμφι- 
βόλων καὶ δισσοποιῶν᾽ ἔλυσε δὲ 
αὐτὸ εἰποῦσα" εἰ μὲν πέφυκεν 
--- μέϑες. Ἡ δου δ ἢ μι κ5 {παῖ 
δισσῶν ὀνείρων ταιιδὲ θ6 πηᾷοτ- 
βύοοα οὔ Π6 διαθιριῖν οὔτ 6 αὐ 6 81, 
πα οοιηραῦοα ππ ἢ ἢ Θὰ οἡ ΤΊ. 
Ρ.80, ἴον ἃ 5.118} τι56. οὐ {πὸ νψογα 
διπλοῦς. ΕἘΠπν, “Δ ΟῸ 5 οΟὈϑοῦνυθο: 
οὔθ ᾿η ουρυθίδίιοη 18 νΘΥῪ ἀοιυθῦ- 

ἔα], ἃ5 πθ νογᾷ 15 δισσῶν κτλ. 
ῬγοθδΌΙν ΟἸγδθιηη δύνα τηθϑη5 ἢ 6 
ὕνγο ραιύβ οὗ ὑπ ἄγθᾶπὶ θγ ννΒ1 ἢ 
58)6 δα Ῥθϑη νἱβι θα, {πὸ ἢγβϑύ οὗ 
τ ΒΙΟἢ οοηὐδϊηθα ὑπὸ τούπιγῃ οἵ Αρδ- 
ΤΠ ΘΙΏΠΟ 7) ὕΠ6 Βθοομα ὅπ πηδρθ οἵ 
1Π6 βοορίτο, Πού ΙΒ μῖηρ᾽ ἀραῖς 

1014. Ζύκει᾽ ἄνα ἕξ] ΑΡΟΙῸ 15 
οὔξθῃ ᾿ηγοκοᾶ Ὀγ 015 πδπι6 8δ5 Τὴ6 
Ανογίθυ. 8686 Οϑᾷ. Ἐ. 198. 

Υ. 6081. ἀλλ᾽ ὧδε με κτλ. Οπ 
ὑπὸ πηρούδῦῖνο ἴο θ6 ΒιρΡ}]16α 566 
ν. 72... οἡ ὅπ ρῆγαβθ ξῆν βέῳ Οϑᾶ. 
Ἰν. 6ὅ. Τὴ πΠ6 58η16 Ἰηϑηηθῦ ΤΎΘΟΝ, 
108: ξῆν ἀλυπήτῳ βίῳ. 

Υ. 688. δόμους -- τάδε] ΤΠΟ 
γ 67} ἀμφέπειν, ᾿ΘϑυΪν [Π6 βϑιὴθ 
ἃ5 ἔχειν, τηδὺ θ6 τϑξθυυ θα ἃ.8 τππο ἢ 
ἴο ὅπ ποῖ δόμους 85 ἴο σκῆπτρα. 
Οὗ Απΐῦ. 1118., πᾶ 1556 Ἐκχ- 
ΡΙ1ο. οὐ Ῥιμᾶδυ Ρ. 418. Ὑπθη ΟἹΥ- 
ἐδϑιηηηθδύγα ῬΥΘΥΒ ὑπαῦ 5816 ἸηΔΥ͂ 
γί ὅπ βοθρύτο οὗ ὅπ6 Αὐνάδο 
ΒουθοΥ, 516 15 θυ θην ΡΥ ΥΡ' 
ἴο 6 ΔΙνυδυϑατθθη. ὅ66 Α7.988 566. 

Υ. ὁ89. 5680]. : φέλοισί τὲ 
ξυνοῦσαν" τὸ ὅλον ὑπὲρ τοῦ 
Αἰγίσϑου εὔχεται" διὰ δὲ τοῦ 
πληϑυντικοῦ, τοῦ φίλοισι, τὸ τολ- 
μηρὸν τοῦ λόγου ἐπεκάλυψεν. 

Υ. 640. 560]. : εὐημεροῦσαν᾽ 
ἑκάστην ἡμέραν δὺ διάγουσαν. 
ΤΠΗΘ ρδυίϊοϊο καί Δ ΉΒΥΥΘΥΒ ἴο τέ ἴῃ 
[Ππ6 ρυθοθάϊηρ' γϑυύβθ, ἃπᾶ ἐπ6 ὁοῃ- 
ῃθχίοῃ οἵ {π6 ψοτᾶθ. 5: εὐμεροῦ- 
σαν ξυνοῦσαν φίλοις τε, οἷς ξύνει- 
μι νῦν, καὶ τέχνοις, ὅσων κτλ. 
τέκνων ἰθ Ρπὶ ὈΥ αὐγδούζοη. ΤῸΥ 
τέκνοις. 



ε΄ ᾿ 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 68 

ΠΕΣ ν 3 , » 
ο΄ ταῦτ᾽, ὦ Μύκει' 'άπολλον, ἵλεως κλύων, ὑὸς ω;! 

δὸς πᾶσιν ἡμῖν, ὥςπερ ἐξαιτούμεϑα᾽ 
τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα. καὶ σιωπώσης ἐμοῦ, 

040 ἐπαξιῶ σε δαίμον᾽ ὄντ᾽ ἐξειδέναι. 
τοὺς ἐκ Ζιὸς γὰρ εἰκός ἐστι πάνϑ᾽ ὁρᾶν. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΌΣ. 

ξέναι γυναῖκες, πῶς ἂν εἰδείην σαφῶς, 600 
» ’ ΄ κι] 

εἰ τοῦ τυράννου δωματ Αἰγέσϑου τάδε: 

ΧΟΡΌΣ: 

τάδ᾽ ἐστίν, ὦ ξέν᾽. αὐτὸς ἤκασας καλῶς. 

: ΠΑΙΔΑΓΟΩΤΟΣ. 

Οὔο ἡ καὶ δάμαρτα τήνδ᾽ ἐπεικάξων κυρῶ 
κείνου; πρέπει γὰρ ὡς τύραννος εἰρορᾶν. 

.ΧΌΡΟΣ. 

μάλιστα πάντων. ἥδε σοι κείνη πάρα. δ 

ΠΑΙΔΑΙΩΙΓΟΣ. 

ὦ χαῖρ᾽ ἄνασσα. σοὶ φέρων ἥκω λόγους 
ἡδεῖς φίλου παρ᾽ ἀνδρὸς Αἰγέσϑῳ 9᾽ ὁμοῦ. 

Ἷ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

θδῦ ἐδεξάμην τὸ δηϑέν᾽ εἰδέναι δέ σου 
πρώτιστα χρήξω, τίς σ᾽ ἀπέστειλεν βροτῶν. 

γ. 044. ὅ6ο1.: τὰ δ᾽ ἄλλα 
πᾶάντα᾽ τὰ περὶ τῆς τελευτῆς 
Ὀρέστου ἔοικεν εὔχεσϑαι. ξητοῦσι 
δὲ, διὰ τί ἐνταῦϑα μὲν οὐκ ἐμ- 
φαίνει περὶ τοῦ Ὀρέστου, ὕστερον 
δὲ, τοῦ ἀγγέλου ἐλϑόντος, φαίνε- 
ται ἐφηδομένη᾽ ῥητέον οὖν, ὅτι 
νῦν μὲν προςδοκῶσα αὕτον ἥξοντα 
ξῶντα, τότε δὲ ὡς κατὰ ἀποϑανοὸν- 
τος παῤῥησιάξεται, ἄφοβος γενο- 

[ὦ 

ἱνενή. ς 
Υ͂. 641 5Βαᾳ4ᾳ. ὅ61|0].: ὁ παιδαγω- 

γὸς κει πλασάμενος τὰ περὶ τοῦ 
ϑανάτου τοῦ Ὀρέστου. τὸ δὲ ἡϑος 
αὐτοῦ μέσον ἐστίν, οὔτε ἀποικτι- 
ξομένου παντάπασιν, οὔτε ἡδομέ- 
νου, αλλ ὡς ξένου. εὐκαίρως δὲ 
ἥκει, ἔξω οὐσῶν ἀμφοτέρων᾽ πρῶ- 
τον ἵνα μὴ δισσολογοίη,προς ἄμφο- 
τέρας ἀπαγγέλλων' δεύ τερον πρὸς. 

τὸ δηλωϑῆναι τὴν γνώμην ἀμφο- 
τέρων᾽ πιϑανῶς δὲ ἐρωτᾷ ὡς 
ἀγνοῶν. Οἱ {π6 ραυίῖο]65 πῶς ἄν 
8866 ῬΏΩΙ: {17}: 

Υ͂. ὁὅ0. ἦ καὶ --- κεένου] ο 
4 ]50 ΥΙΡΉΘΙΥ ρα 6 55 Πα Π15 
5 δὶ5 ψιΐοῦ Οἡ ἐπεικάξζων κυρῶ 
566 ΡμΙΠοοῦ. 220 56. 

Υ. 001. πρέπει] ὅ16 15 δοῃ- 
ΒΡΙΟτ Οἵ 5 ΟΥ̓Σ ΘΙΏ ΔΙΪΓ 16. Με- 
ὨΥ͂ ΘΧΔΙΏΡ[65 οὗἉ ὑπὶ5 τιθα οὗ {πὸ νϑὺῦ 
πρέπει δτὸ δἀὐάποοᾶ ὈὉγ Βτπηοῖ 
ΟἿ {Π15 ραββᾶρθ. ὅ'386 δἷθὸο Β]0 τὴ. 
Θ]ο55. οχ. Αθβοῖ. Ῥϑῖβ. 344. δῃᾶ 
ΜοῖΚκ. οἱ ἔπι. ΑἸο. 28. Ἐπὴν {Π6 
᾿πβηϊνο εὐρορᾷν 586 Μα.6Η.8. ὅ8ὅ. 

Υ. ὁδδ. ἐδεξάμην τὸ δηϑ' ἐν] 
Ι δοοδρύ π8 οἴχϑθι. Τῇ ΟΠ ῃ 
ἸηΘ 8 5 ὕπ6 ροοά {14 ϊηρ5 [Π6 ραθ8δ8- 
ῬΌριΘ Ῥγοΐθοβθα ἴο θθ8ν. 8ὃ0 Ηὸ- 

κοο Ν ΝΣ ρος 

"αν οὐ σαν, φρο δ, 



04 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ΠΑΙΔΑΤΙΩ͂ΤΌΟΣ. 

Φανοτεὺς ὁ Φωκεύς, πρᾶγμα πορσύνων μέγα. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

τὸ ποῖον, ὦ ξέν᾽ ; εἰπέ. παρὰ φίλου γὰρ ὧν 
ἀνδρός, σάφ᾽ οἶδα, προςφιλεῖς λέξεις λόγους. 

ΠΆΤΑ ΤΛΟΤ ΟΣ 

000 τέϑνηκ᾽ Ὀρέστης. ἐν βραχεῖ ξυνϑεὶς ἀξεδη 
ἨἩΔΕΈΤΡᾺ: 

οἵ ᾽γὼ τάλαιν᾽, ὄλωλα τῇδ᾽ ἐν ἡμέρα. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ. 

τί φῇς, τί φής. ὦ ξεῖνε; μὴ ταύτης κλύε. 
ΠΑΙΔΑΙΦΩ͂ΓΟΣ. 

ϑανόντ᾽ Ὀρέστην νῦν τε καὶ πάλαι λέγω. 
ἩΛΈΚΤΡΑ. 

ἀπωλόμην δύστηνος, οὐδέν εἰμ᾽ ἔτι. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ. 

θθῦ σὺ μὲν τὰ σαυτῆς πρᾶσσ᾽᾿ ἐμοὶ δὲ σύ, ξένε, 
τἀληϑὲς εἰπὲ, τῷ τρόπῳ διόλλυται; 

ΠΑΙΔΑΓΦΩΤΙῸΟΣ. 

670 

Δ αὐ, ἐδκεὶ ». 

-67ὅ 

κἀπεμπόμην πρὸς ταῦτα καὶ τὸ πᾶν φράσω. 680 

κεῖνος γὰρ ἐλϑὼν εἰς τὸ κλεινὸν Ελλάδος 

γοδοί, ΥἹΙ, 114. οχίν.: ὁ μὲν δὴ 
δεξάμενος τὸ δηϑὲν ἀπαλλάσσετο, 
Οὴ ὑπ δουῖϑῦ 8566 Ἡ δ Υ πλϑ ἢ ἢ ΟΝ 
γίρ, ρΡ». 7146.{ Μεαύθῃ. 8. ὅ06. δα 
Ποὺ 8. 116. 8. ποῦ. 4. 

Υ. ὁ62. ὅ'60].: τί φής, τί φής. 
οἱ ̓ ἡδέος ἀ ἀκούοντες λόγον, κἂν πᾶνυ 
σαφῶς, ἀκούσωσι, δὶς καὶ τρὶς τὰ 
αὐτὰ ἀκούειν βούλονται. ῬΟΥΒΟῊΒ 
ὙΠῸ δὴ ΒΟ ΘΙ. ρουβιιδθ {Π6ηὶ- 
ΒΘΙγ6 5, ΟΥ̓́ΛΤΠΟ 816 πη 1ΠΠ1ηρ᾽ {παΐ 
16 ὉΠ ΠΡ. ΔΎ Ο16 Υο]δύθβ θ6 ὑ{π6, 
γγμϑύμου πον Ὀ6 ρ]θαβδηΐ οὐ αἴ88- 
ΘΎΘΘΌ]Θ, οἵδϑη νγῖ8}} ὑπ θπὶ ἴο Ρ6 Το] 
ΟΥ̓́ΔΥ Δη4 ΟΥ̓ΘΥ ρθη. ἩΘΥΘ ΠΟΥΥΘΥΘΥ 
ΟἸγὑδοιηθβίγα 55. ὕΠ15. Ὁῃγοιρἢ 
ἀρ ρῦ αὖ {π6 ἢθνβ. ὅο Ορά. Ν. 
948. 9007. δο ἴῃ ἤθᾶνυ ρυϊοῦ ὈΥ 
Οὐϑοι ἴῃ Απίϊρ. 1260 5ᾳᾳ. δα Οσα. 
Ο. 1688. ῬΙΙοοῦ. 888. 414, 1287. 

1014, 56}0].: μὴ ταύτης κλύε; 
οἷον μὴ διὰ ταύτην φυλάξῃ εἰπεῖν 
τὰ ἑξῆς. 

Υ. ὁ08. νῦν τε καὶ πάλαι 
λέγω] 866. Απῇ. 181. κάκιστος εἷ- 
ναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ, διὰ 
γ. 907. οὗ {Π15 ραν. Οἡ πὸ ρδ1- 
116016 πάλαι 8566 ΟΘᾶ, Ν᾿. 1448. 

Υ. ὁ66. ὅ610].: τῷ τρόπῳ δι - 
ὄλλυται ἴδιον καὶ τοῦτο τῶν 
ἡδομένων" μαϑόντες γὰρ τὸ πᾶν 
καὶ τὸ κατὰ ψέρος ἡδόμενοι πυν- 
ϑάνονται᾽ ἔπειτα ὁ ποιητὴς βούλε- 
ται εὐδοκιμεῖν περὶ ἀγῶνος λέγων 
Ἑλληνικοῦ. Τὸ νγὰβ {πδὺ πὸ ἀουπδέ 
τηϊρηῦ θ6 ἸοΥ 5 ἢο Οτοϑύθβ᾽ ἀθδῃ, 
{παὺ ΟἸγυδοιηηθδύτα τϑατιθϑύβ ὉΠ 6 
Ραθάδροριιθ ἴο γϑ]αῦθ ἰδ δὖ Ἰθῃρή. 

γ. 007. χκἀπεμπόμην -- καὶ 
φράσω] Οἱ [6 τ|ι88 οἵ {πθ ρᾶγ- 
[10165 καὶ --- καί 8606. Μείίῃ. 8. 
620, 2. 
Υ. 668 5ᾳ. Ἑλλάδος πρόσχημ᾽ 

ἀγῶνος] ἩοΥαπ. Ροϊηΐδ οαΐ 
86 τηϊβίαϊκ οὗ Βυιηοῖς, πὸ Θοη- 
ΒΙΔογρ Ἑλλάδος ἃ5. δὴ δα]θοῦγο, 



ἨἩΛΕΚΤΡΑ. Οὔ 

πρόσχημ᾽ ἀγῶνος “ελφικῶν ἄϑλων χάριν, 
ΟΤὸ στ᾿ ἤσϑετ᾽ ἀνδρὸς ὀρϑέων. κηρυγμάτων 

δρόμον προχηρύξαντος, οὐ πρώτη κρίσις, 
εἰρῆλϑε λαμπρός. πᾶσι τοῖς ἐκεῖ σέβας" θ8ὅ 
δρόμου δ᾽ ἰσώσας τῇ φύσει τὰ τέρματα. 
νέκης ἔχων ἐξῆλθε πάντιμον γέρας. 

ν. 018. ίπάοτε νυϊΐοβ τἀφέσει. 

᾿πρύσχημα ἰ5. ]οϊηθα ὙΠ ἃ ς 
Βοπῖθῖγο (866 ΑἿ. ὅ4.), 50 {πῶ ἀγῶ- 
νὸς ἰ8 ὕπο οχρ]οαῖνο σθηϊῖνο, 
ΒΙρΎ ἐγ τηρ᾽ ὉΠπὰῦ ἴῃ νυ Β1Ο ἢ Π6 θθδτῦν 
ΟΥ̓ ΘΙοση 66 (πρόσχημα) ἴθ. 566}. 
ἩδΥ δ πὴ δα 45 {πε ἄϑλων χάριν 
15 5814, Ρϑοδαδθο Ογοϑύθβ δα ΘΟΙη6 
δ 5 ὃ οοιηθαξδηΐ, ῃοΐ ἃ 5 ἃ βρθοίδτου. 
τς. 669. Δελφικῶν ἄϑλων) 

56Π01.: οὔπω ἣν ἐπὶ Ὀρέστου ὃ 
Πυϑικὸς ἀγών. 566 ν. 47. 

γ.6τ0. ὀρϑέων κηρυγμάτων) 
ΕΟ Επιτῖρ. Τρ. Α. 98: ὀρϑέῳ κη- 
ούγματι Ταλϑύβιον εἶπον πάντ᾽ 
ἀφιέναι στρατόν. 

γ. 611. οὗ πρώτη κρίσις} 1 
μᾶνγο ἀἰϊβοονθουθα ἃ βιρῃϊποδύϊοη οἵ 
86 βιιθδύδητινο χρίσις, ν Πῖο ἢ. οὐ- 
ΟΌΥΒ ποτ 8ηα ἴῃ ΤΎΔΟΝ. 266. τῶν 
ὧν τέκνων λείποιτο πρὸς τόξου κρί- 
σιν, ὙΠΟ πὰ ποὺ ΒιΠπουΐο θη 
τηθη ]Ἱοη θα γ ὑπ ἸΘΧΙ ΟΡ Δ ΡΉΘΥΒ. 
ΕἘῸΥ 1Ὁ ΒΙρΏΠ65. ἴῃ ΡΟ ΡΪδοθ5 ἃ 
οομδοδύ. ΤΘΥΘ 15 π οὐ] ηρ' ΒΓΔ ΠΡ᾽Θ 
ἴῃ {π15 τηθϑηϊηρ, ὙΠΘη χρένε- 
σϑαι 15 οἴνθη τιοά οὗ οοπίοπά- 
πρ' οΥ Θοπύοβύϊηρ, ΟἿ ῬΑ 550. 
1,6χ. αὐ. ν. κρένειν 8. Ὁ. Ετ. 98- 
ΘΟ 5 ᾿ηὐουρυθὺβ 1, ἃ 51 (16 Γουτηθυὶυ: 
ΟΟΠ ΟΥ̓ ρ  Πποπ Ἰπάσιηθηΐ 
{ὰ Κ 5 ΡΊΙδοο Ιτγβ50.--Η ΘΥΙ ΔΉ: 
.», ΤΎΪΟΙΣ Στ 5. )}6}} πούθθ ἐπδῦ 
68 ΘΟΌΥΒΘ τγ8ὰ8 ὕΠ6 ἢγϑὺ οὗ [πΠ6 οοῃ- 
ἰοδίβ. ΤῊ βϑηθ {πιηρ' Α180 τοοῖς 
ῬΙδοθ ἴῃ π6 ΟἸγΙΡΙΟ σϑτη685, ΥἹἱζ. 
{Π 6 ὕϑ 96 ΟΥ̓ΘΥ' {ΠῸ βύδαϊατῃ, δ η4 τηοϑύ 
ΟΥ̓ ΤΠ οτιβδίοιηβ. οὗ 1π6᾽ ΟἸγριὸ 
Θθηη6 5 ὙΥ6Υ6 τϑοοῖγϑα ἴηο ὅπ Ῥυ- 
τηΐδη. ὅθο ΡἀαΒδ ἢ Ἀ  5.. 

γ. 618. δρόμου -- - τὰ τέρ- 
ματα] ΤΠ βθηβο. ἰδ: σΠΘη ἢ 6 
πὸ « ΟΟΟΙ ΡΠ] ΙΒ 6 α Π 6 ΘΟ Υ 56 
ΔΨ ἃ ἸὩΘΉΠΘΙ θαι θϊηρ ἢ15 
ὩΟΌ]6 ϑίδταγοθ, ἱ. 6. ΠΘη Π15 

γϑιοοιῦν ἴῃ {π6 σοῦγ86 Πδα ργονϑα 
θαι] ἤο ὑπὸ Ῥϑϑιὲν οὗ πἰ5 ἔριττχο. 
ΤΗΒ ἰηδοΡργθύδ του. πὰΒ. Ἰσοδαν 
δὴ ρίγϑη Ὀζ οῃθ οὗ {Π| ΠΟ Παβῖβ, 
ὙΠῸ πὰ 8 ἐπΐβ ποΐθ: τῇ φύσει ἴσα 
τὰ τέρματα τοῦ δρύμον ἐποιήσατο. 
Τὰ {Π6 58 Π|6 ΠΙΒΏΠΘΥ ἃ ΘΠ] δῦ ἴῃ 
ΤΟΒΏΒΟΙ 5 ΘαἸ 0 ΘΧΡΙΔΙΗΒ: τὰ τέρ- 
ματα τοῦ δρόμου ἰσώσας τῇ φύσει, 
ἤγουν͵ ἁρμοδίως τῇ ἑαυτοῦ φύσει 
δραμών. Μαεαῦύεμῖδο, Βονονθυ, οὉ- 
1Θοῦβ ο {Π15, ΟΡ βουσίηρ:: θο65 ποΐ 
ΘΥ̓ΘΥΥ ΟΠ6 ΡΘΥΪΟΥΩ μιῖβ ὁοαγ86 86- 
ΟΥ̓ ἴηρ΄ ἴὼ Πῖ5Β πδύασο, Ὀοαῖν 
ΒΘ ηρΡἢ, 51Κ1}} ἴῃ αὐ γιηρ ΤΠ15 15 
ποῦ ἐπογυθίουθ ρθοῦ] αν [0 Οτοβίθβ,, 
ΔΗ 15 ἃ τηοϑῦ πητηθϑηϊηρ᾽ Δ αΙ01ο0Ὶ.“ ἢ 
ΤΠΙ5. οὈ]θούϊοη σοι]α ΠοΙ]α σοοά, 
414 ποῖ {π6886 ψγουβ ρυθοθᾶθ: ὰξ. 
1 ε λαμπρός, πᾶσι τοῖς 
ἐκεῖ σέβας. Ετοιη {π6586 νψογὰβ 
15. Δάμηνα Ὁ]6. ὀχ! ]θοο οἵ 5{8- 
ὕπγθ 18. ουἹαθηῦγ τηϑϑηῦ ὈΥ τῇ 
φύσει, 50 {πε θη ΟΥθϑύθϑ 15 βαῖα 
ἴο πᾶν δοοορΗΒη 64 ὋΠ6 ΘΟΌΥΒ6 
ἴῃ ἃ δῆ 61 θοπύηρ' Π15. οὐ πϑ- 
ὕπγο, Π6 15 τπιηἀογβίοοα ἴο ἢδνο ἀομὸ 
50 ΠΟΡΙν. ΤῊ νον φύσις οὐοιγ8 
1 ὑΠ15 ΒΘ 56, ΒΙΠΟῺρ' ΟἴΠΘΡ Ρᾶ5ΒΔΡΘ5, 
ἴῃ Οδά. Ἑ. 140: τὸν δὲ “αϊον 
φύσιν τίν᾽ εἶχε, φράζε, τίνα δ᾽ ἀκ- 
μὴν ἥβης ἔχων; ἴῃ ΔΠΒΥΥΘΥ του 19 
Τοραβία ἸΟΡΙΟΒ: μέγας, χνοάξων 
ἄρτι λευκανϑὲς κάρα, μορφῆς δὲ 
τῆς σῆς οὐκ ἀπεστάτει πολύ. Οοπι- 
Ρᾶνο, ΑΪ50 Ριηᾶδι ΟΙ. ΥΗΙ, 20: 
ἣν δ᾽ ἐςορᾶν καλός, ἔργω τ᾽ οὐκατὰ 
εἶδος ἐλέγχων. Νόπι. ἯΙ, δ τ εὖ 
δ᾽ ἐῶν καλὸς ἔρδων τ᾽ ἐοικότα μορ- 
φᾷ ἀνορέαις ὑπερτάταις ἐπέβα 
παῖς ᾿Δριστοφάγευς. Τϑύῃη. ΥἹ, 
29 54.: σϑένει τ᾽ ἔκπαγλος ἰδεῖν τὲ 
μορφάεις" ἄγει τ᾽ ἀρετὰν οὐκ αἴ- 
σχιον φυᾶς. 

""» 

9 
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θτῦ χώπως μὲν ἐν πολλοῖσι παῦρα σοι λέγω. 
οὐκ οἶδα τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἔργα καὶ κράτη. 
ὃν δ᾽ ἰσϑ᾽ ᾿ ὅσων γὰρ εἰςεκήρυξαν βραβῆς 690 

4 

δρόμων διαύλων πεντάεϑλ᾽, ἃ νομίξεται, 
2 Α , 2 

τουτῶν ἐνεγκῶν πάντα ταπινίχκια 
080 ὠλβίξετ᾽. ᾿Ζργεῖος μὲν ἀνακαλούμενος, 

" 3 " Ἁ ς ῇ 

ονομα δ᾽ Ὁρέστης. τοῦ τὸ κλεινὸν Πλλάδος 

᾿Ζγαμέμνονος στράτευμ᾽ ἀγείραντός ποτε. θθῦ 
καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦϑ'᾽ ὅταν δέ τις ϑεῶν 

, , 4 κυ χα ἄγη τς , δ: 
βλάπτῃ. δυναιτ ἂν οὐδ ἂν ἰσχύων φυγεῖν. 

ἣ, τὸ ᾿ς τὰν ς ᾽ » 
δῦ κεῖνος γὰρ ἄλλης ἡμέρας. 08᾽ ἱππικῶν 

5 ς ,ὕ 2 ’ 

ἦν, ἡλίου τέλλοντος. ὠκύπους ἀγῶν,. 
- » ς -»"Ὕ 

εἰφηλϑε πολλῶν ἀαρματηλατῶν μέτα. 700 
ΕΣ ΚΟ. , Ἐς ΟΣ Ἃ , 

εὶς ἣν Ἄχαιοξ, εἷς ἀπὸ Σπάρτης. δυο 
» ς 

“έβυες ξυγωτῶν ἀρμάτων ἐπιστάται" 
090 χἀκεῖνος ἐν τούτοισι, Θεσσαλὰς ἔχων 

Υ. ὁτό. Ὁϊπᾶ. τοιάδ᾽. 
Υ. 6718. 

ΘΥ Ια ητν οοΥγαρῦ. 

ΒΟΡΙΙΟΟΙ68. 
ἀϑ'λ: ἅπερ νομίξεται. 
« ῖθθθη. δα. 

ΤΊ δνΘ Ἰο ἐξ {πΠ6 γϑδάϊηρ' οὗ π6 Μ55. πηῤοπομϑᾶ, ΑἸ Πουρι 
ΒῸΣ πϑιμπον ἄο {πὸ οομπ͵θούατοβ οἵ ΟἸΠοΥϑ ΔΡΡΘΔΥ 

ῬΓΟΌΔΌ]Θ., ΠΟΙ πῶ 5 Δηγ Πρ ΟΟΟΠΥΥΘα [0 τι, ΠΠ|Κ Ιγ τὸ θ6 1Π6 υυὶ τ ηρ᾽ οὐ 
ῬΟΥΒΟΝ ΜΙ8661. Ὁ. 291: 

[50 4150 Πιπᾶ.] 
δι. (πὰ ΤἸΔὮ ΜΙ: ΑἸἼΏ8]. ρϑϑᾶδρ. 

οοπἤθοξιτδα δρόμων διαύλων" 
Ἡ οΥΙ Πἢ ἴῃ οοηϑηγα, ΡΙΠπ8Υ. 

0]. 1. ἔδαδβο, 1. 
δ1ιη. 1831.) ἈΠῈ 5 1Π6 Ῥοοῦ παᾶ ρϑυῖδρθ νΥ 6 ὴ δρόμων, διαύλων, 
πέντε ὃ ὧν νομέξζεται ἄϑλων. Ἠδ πονουοὺ ἐαα5 ὑπεαὺ {π6 ΠῸ0]6 γϑυβθο 
ΒΡΌΘΔΥΒ ΒΡΌΓΣΙΟΤΙΒ, ἴῃ ὙΥ ΠΙΘἢ ΟΡΙΠοπ 1 4150 ἀοαπῖθθοα. 

Υ. ὁτῦ. ἐν πολλοῖσι] ΑἸτη οπρ' 
ἸΏΘΗΥ ὑπίηρ 5 ΠΊΟΝΙ τὰν 6 
Βδι, δὸ Μυβργᾶγνο: οἷ οἵ 
1Π 6 ΤΠΘ ΠΥ ὉΠΙΉ ΡΒ ὙΠΙΘΉ ἸΘῪ 
μ86 5814, ΒΟΙΒΒΟΠ ἃ 6. ΘΟΠΙΡΆ}65 
ΡΙιηᾶδΥ ῬΥΠ. ΙΧ, 184: αιὰ δ᾽ ἐν 
μαλροῖσι ποικίλλειν ἀκοὰ σοφοῖς. 

Υ. 688 5ᾳ. 5680]: ὅταν δέ τις 
ϑεῶν᾽" ὅμοιον αὐτῷ τὸ “Πινδαρι- 
κόν (Ρ τα. Π, δ0)᾽ θεὸς ὃ καὶ 
πτερόεντ᾽ ἀετὸν κίχε, καὶ 
ϑαλασσαῖον παραμείβεται 
δελφῖνα. ὅθ9 Οοᾶ. Ο. 248. 

Υ. ὁ8ῦ 86. ἱππικῶν --- ὠκύ- 
πους ἀγών] ΤΠδ ποῖ ἱππικῶν 
15 ὨΘΌ ΘΙ, ἃ 8 ΟΠ Δ ΘΕΘΥ Πᾶ5 τὸ- 
τη]. ἱππικῶν ἀγών τιθϑηβ ἃ 
οοη δ Οὐ ΟΠ δυϊούτδοϊηρ, ΟἿ᾽ 
ῃοΐθ 0 Α7.1 1005. Εν {πὸ Ῥῇ γα 56 
ὠκύπους ἀγών 566 ΑἹ. 909. 

Υ. 6806. τέλλοντος] 1. 6. ἄνα- 
τέλλοντος. 868 ΑἹ. 440. 

Υ. 088 544. εἷς ἠν᾿ἡχαιὸς; κτλ. ̓  
5610]. : φιλοτέμως διὰ πιϑανότητα 
ταῦτα ἐπεξεργάζεται. 

Υ. 0689. Δέβυες] Τὸ νὰϑ ἃ ὁοιη- 
Τη 0 ὑπῖηρ' ἴον {πΠ6 1 πορὶςαπύβ οὗ 
ἔογ ΘΙ ρ ΠΦΦΙΟΙΒ ὕο οΟΠη6 ὅο πὸ ἢδ- 
{1ο0η8] σῶπιθθ οὗ Ὁπ6 αυθθκβ. 560 
Β.ο5. Αμθαπί!. ατ.1,22,11. ΒΟΤΉ. 
ΤΠ οἷὖν 15 ρΊ νη Ῥνο]ονν. ν. 114. 

γ. 690. 8ὅόΠο].: κακεῖνος" ὃ 
Ὀρέστης. 

1014. Θεσσαλὰς -- ἵππους] 
ΤΠῈ ΤΠ οββδ! θη. ΠΟΥΒΘΒ Ὑ6Υ6 60ῃ- 
5: Φοὐοα Ὁπ6 ποϑὺ διποηρ' {Ππ6 δη- 
οἰδηΐβ οὐ φοοοιηΐ οἵ {πρὶν βυν- 
ὭΘΒ55 δη4 «οὐϊγιγ, ΟΥ, γατῖγο 46 
ἮΝ ΤΙ, Τ᾽ Πα ολδτ Υ» ΘθΟ ΨῸΌΣ 
{Π6 ἐδηνϊηΐπο οοηάθυ οἵ, νβ, 70, 

στο ἐσ τς». ται 

ἔξ ; 
φ 3 
Ὰ 
; 

ν᾿ 
᾿ 



᾿. .’..," 

ψόν οὐ ἀπο αο κυ οὐρλχιενὶ 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 61 

ἵππους, ὁ πέμπτος ἕχτος ἐξ “ἰτωλίας 

ξανϑαῖσι πώλοις ἕβδομος Μάγνης ἀνήρ᾽ Τοῦ 
ὁ δ᾽ ὄγδοος λεύκιππος., Αἰνιὰν γένος" 
ἔνατος ᾿4ϑηνῶν τῶν ϑεοδμήτων ἄἅπο᾽ 

θθῦ Βοιωτὸς ἄλλος. δέκατον ἐχπληρῶν ὄχον. 
στάντες δ΄. ὅ8᾽ αὐτοὺς οἱ τεταγμένοι βραβῆς 
κλήρους ἔπηλαν καὶ κατέστησαν δίφρους. 710 

χαλκῆς ὑπαὶ σάλπιγγος ἧξαν᾽ οἱ δ᾽ ἅμα 
ἵπποις ὁμοκλήσαντες. ἡνίας χεροῖν 

100 ἔσεισαν᾽ ἐν δὲ πᾶς ἐμεστώϑη δρόμος 

ν. 691. ΤΠᾶνο υυυϊεΐθη κλήρους ἔτομι οοη͵θοῦιτθ. γα]. κλήροις. 
Βαΐ πον κλήροις πάλλειν ὁου]α θ68 πι864, 1 ὀδηποῦ ππδογρίαμᾶ. Οἱ {ΠῸ 
ΘΟΠ ΥΑΥΥ κλῆρος ἐνθάδ᾽ οὐκ ἐπάλλετο οὐοτγβ ἴῃ Απεῖρ.. 596. -- Βὸ {168 
ΒΟΥθ65 αν 1ῃ ν, ὕ48. οπαπροῦ {π6 ἀοουβαίίνο λόγους, ὙΠ] ΤΠ 6 Ὺ 
σου] πού τιηἀογβίθηα, ἰηἴο {πὸ ἀδίϊνϑ. : 

184. 151. Ν,ε πηᾷ {Π6 τηϑϑοι]η6 ἴῃ 
121. 122. 144. 

Υ. 6095. λευκιππος] ἴΙὰ {πὲ 
ΜΗ. Τιῖρβ. {815 15. αἰ ϊρι 5η 64 δ 
ἃ ῬΙΌΡΘΥ δὴθ ὈΚΥ ἃ ᾿ἴη6 ἀγᾶνη 
ονϑῦ, θπὺ πιϑύα ΠΠ 1τπ|5 Ρ. ὅ24, 81 
(397, 14) οΟὐβούνϑβ ὑπαὶ 1 15 ΟΗΙΣ 
81 δρί μοι. 80. ὑπὸ ϑ'οπο δῦ: ἐμοὶ 
δοκεὶ ὄνομα εἶναι" οὐδὲν γὰρ ἄτο- 
πον ἐπίϑετον εἶναι" ὄνομα γὰρ κύ- 
ριον οὐ προτέϑεικε πρὸς τὸ τοῦ 
πράγματος ἀνεξέλεγκτον" ὅλη γὰρ 
ἢ διήγησις τοῦ ἀγῶνος πέπλασται. 

114. Αἐνιάών) ὅ85.610].: οἵ Α(- 
,“ειᾶνες τῶν Θεσπρωτῶν ἢ Ἰ Θρᾳκῶν. 
Ὅμηρος (Ι, β, 149): τῷ δ᾽ Ἐνιῆ- 
νὲς ἕποντο μενεπτόλεμοί τε 
Περαιβοί. ΟἿΌΝ 416 Κη οα Ηο- 
ἐδᾶσέ, ΥΙΠΠ, 152: 

Υ. 6094. ϑηνῶν τῶν 8ϑεο- 
δμήτων] 5.9 01.: προςχαρίζεται 
᾿4ϑηναίοις, ἐν ᾿4ϑηναίοις λέγων. 
ΟΕ ὙΠ 791. 41]. 202. 

γ. 0906. δέκατον ἐκπληρῶν 
ὄχον] Α ρυθρηϑηῦ ΘΧΡΥ 50}, 
τηθϑηϊηρ: ο αΙηρ' 0η6 τοητἢ 
ΟΠ αΥΐοῦ, 580 ἃ5. [0 111] ἂρ 6 Ὲ 
ΘΟΌΥΒ565, 1. 6. ἴο Θοηρ]οῖο ὑπὸ 
ΠΠ ΘΙ οὗ ἤθη οπαγϊούβ Ὀγ 
ΒΒ ον. ἩδΥΙ ΘΠ 6815 αὐΐοη- 
ἰἰοὴ ἴο π6 Ρᾶβϑαρθ ἃ5. 5Πθυ τ ηρ' 
πὸ πα θ᾽ οὗ οπαυῖοῦβ βύαυ τ ηρ' ἴῃ 
ΟἿ6 718]. 

Υ, 696 5α. ὅϑ᾽ αὐτοὺς -- δί- 

φρους}] Τμ6 ψνονάβ ὅ9᾽ αὐτούς 
ἀορθημα οὐ {π6 νοῦ κατέστησαν, 
850 ὑπδΐ κλήρους ἔπηλαν καί 15 1Π6 
ΒΏΠ6 ἃ5. Ἀλήρους πήλαντες. ὅ'66 
ποΐθβ οὐ Απί. ὅθϑῦ, ἃηα 198 54. 
οἵ. Κ΄. 459 54ᾳ. 992 85ᾳ. οὐὗἨὨἁ {8156 Ρ]δΥ. 
5ὅο Ἐπ͵Ρ. θα. 102. τὰς δεσποσύ- 
γνοὺς σκηνὰς προλιποῦσ᾽, ἵν᾽ ἐκλη- 
ρώϑην καὶ προςετάχϑην δούλη, 
ἱ. 6. ἕνα κληρωϑ'εἶσα προςφετάχϑην. 
ΑὩΥ αἸΠΠοαΠγ ἴῃ {Π6 λοϊηϊπρ' {Π6 
γγοΥβ αὐτούς ἀπ δίφρους 15 εὐ 
Οη668 γϑΙηΟΥ 6 ΒΥ {Π|6 Β] 616 Ραββα ρΘ 
οὔ ΕΑ]. 108 86..: ὧν οὔνεκ αὐτὸν 
οὔτις ἔστ᾽ ἀνὴρ σϑένων τοσοῦτον, 
ὥςτε σῶμα τυμβεῦσαι τάφῳ. Τπῖ5 
ὙΠ016 πϑυτϑίϊοι Γ Ἢ Θπδυιοῦ οοῃὐθϑί 
ταϑν 6 Θοηρ γα ὙΣ10} 1]. ψ, 806 544. 
ἔγοια ὙὙΒΙΟῊ Ὑ Ί1τρ. Ο. ΠΠ., 108 544. 
᾿ὰ 5 ἄγδνγη ΥΟΥΥ ἴδγρ6] 

γ. τοῦ. ἐν δὲ πᾶς ἌΡ  κο 
Ἔν 15 Τουπᾷ Δαν ΥθΙ ΘΠ, γΠ θη {πὸ 
Ῥδυίῖοις δέ {ὉΠ ονγ5 ἴῃ ὑπ6886. ρΡδ8- 
Βδρ6 5. οἵ ΒΟρΒοοΙθδ: Α1]. 678. Οδα. 
Ἡ. 182. Απὸ. 420, Οδα.: Ὁ: δ. 
ΤΎδοἢ. 207. τηϑϑηΐϊηρ' οἰὐποῦ δ 
1Π6 βθϑηθ ἀΐϊηηθ, ΟΥ̓ απγΥϊηρ' 
ὉΠ15 οὐ θνϑῃη. Τὸ 15 οουθωΐῃ ὑπδύ 10 
15. τπιθ94 οὗ {ἴπι6 ἴο βίρῃηϊν οἰὐπον αἵ 
ὉΠ 6 58 16 {ϊτη6. ΟΥ̓ αὖ οΠ 66, θΟίῃ 
Πού ἃπα ἴῃ Απηΐ. 420. 1 ἢ Ρα5- 
Βδθ᾽6. 15 ὙΘΙῪ 5ΙΠΉΪΔΥ ἴὸ ἜθΗθς δια 
ΤΎδ ΙΗ. 207. Τὰ Οδᾶ. Ο. δῦ. οῃ [Π8 
ΘΟΙΓΓΑΥῪ Ὁ ΤΠ ΘΔ 5 5.11 11] τι τὰ, 

σῷ 

ΟΡ ΠῊΝ ὅς ἼῊ μ᾽ ὁ ἰ ο 

καπεσμηῤηβσρδλνσρερη ρτα ιν χνρϑευγδενμνς νυ τύαφοπρν μφα 

π- 

ἡμες 

ἮΣ 

ἌΨ 
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Ἂ »-Ὁ- ς 7 Ἄ [4 ἐς 

κτύπου κροτητῶν ἁρμάτων χόνις δ᾽ ἄνω 
φορεῖϑ᾽" ὁμοῦ δὲ πάντες ἀναμεμιγμένοι . Τ1ῦ 

, 3. ο ς ΄ 

φείδοντο κέντρων οὐδὲν, ὡς πὙπερβαλοι 
χνόας τις αὐτῶν καὶ φρυάγμαϑ' ἱππικά. 

ποῦ ὁμοῦ γὰρ ἀμφὶ νῶτα καὶ τροχῶν βάσεις 
ἤφριξον, εἰςέβαλλον ἱππικαὶ πνοαί. 
κεῖνος δ᾽ ὑπ᾽ αὐτὴν ἐσχάτην στήλην ἔχων 60δ6ῳο 120 

γ. Τ01. κροτητῶν) Τῆθ΄ 56 η86 
οὗ 6815 νγοτα πᾶν 6 566 ἔγοτῃ {Π6 
ἨἩοιμθτῖο ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩ ὄχεα Ἀροτεῖν, 
ἃ5. 1. ο, 48: ὑπερώησαν δέ οἵ 
ἵπποι ;. κείν᾽ ὄχεα κροτέοντες. 
Κ΄ Ομ Θ᾽ Ρ ἢ ἃ 6 567 οα ΑὐΠ61η. Υ ΟἹ. 
ΥΠ. Ρ. 499. οὔβθυνθβ ὑπαΐ Ἀροτητὰ 
ἄρματα ὉΥΘ ΟΥ̓ΘΔ ΚΙ ΟΠ ἉΥΙοΟῦΒ; 
ἔου Ὁ 15 τἱρη ον γοπαογοᾶ ἠχητικά 
ἴῃ δ ᾿ οΥ] ΠΘΔΥ Ρ,]ΟΒ5 ἴῃ οοαα, Ῥδγ. 
Θηα Απρ. ΒΙΟΝ 1 οΘοη Βα] θα ΒοΙη8 
{ἰτὴ6 ἀρῸ. 

γ. 702. φορεῖϑ'᾽}] Οοη {πὸ 
ομϊβϑίοη οὐ π διριηθηΐῦ 566 Οϑᾶ. 
Ο. 1688. 
0.9 56. Κ61|0].: ὡς ὑπερβά- 

λοι χνοάς τις αὐτῶν" οἷον πρῶ- 
τοὶ τοῦ δρόμου -- γενέσϑαι" χνόας 
δὲ τὰς τοῦ ἄξονος σύριγγας, ἀπὸ 
δὲ μέρους τὸ ὅλον ἅρμα. σῦριγξ 
δέ ἐστι τὸ εἰς τὴν ὁπὴν τοῦ τρο- 
χοῦ ἐμβαλλόμενον μέρος τοῦ ἄξο- 
νος" καὶ αὐτὴ δὲ ἡ ὁπὴ τοῦ τρο- 
οὔ οὕτως καλεῖται. ὑπ ἑρβάλοι" 

ὑπεκδράμοι. ,φρυάγματα᾽ φυ- 
σημαᾶτα, πνεύματα. ΤΠΗ6 ροηϊνο 
αὐτῶν ἀορθμαβ ἀρορ {π6 Ρτοποιῃ 
τίς, 16 5686 Ἐ. ὑπεῦ 5 ΟἿ 6 
ομθ οὗ {Ὁ δὰ το ῃῦ το ἢ ὑπ 6 
οπαγΐοῦβ δα ἔοατιΐη ρ ΠΟΥ 56 ὅ. 
1. ψου]Ἱά, οὗ ὁοῦγβϑθ, Ρ6 απἰΐθ ἴη- 
οοΥτϑοῦ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ πᾶς τις οὐ ἕκα- 
στος ταϊρῃῃξ θ6 ραὺ ἕο αὐτῶν τις, 
ἔοΥ 811 οοὐἹᾶὰ ποὺ ϑαῦΡαβ5. 411, Ῥτΐ 
ΟὨΪΥ οη6 {Π6 γοΒί. 

Υ. τοῦ 5α. ὁμοῦ - [ππικαὶ 
πνοαί] Βιππο Κ᾽ Β νουρβίοῃ, ἃ]- 
Τπουρ ἴτθθ, 18 ἴο {6 ροϊηΐ: 
δ απ6 οοηξουθϊ Θα 1 4111 
ΔΊΔΟΥ. Δ ῸΥ ΡΥ ἢ ἴῃ ᾧθΥρ 8 
γοθαγατα16 ΟΥ̓ ἃ 5. ΒΡ ἃ Τὴ 
ἔουνϊάοβαιο ἔπη οραηύ {18- 
ἴ.8. δούνιτρ, α. 1Π|͵, 111: δα- 
Ἰηϑϑοπηΐ ΒΡ τ Ιη15 {Παύπαπθ 58 - 
απρηΐττη, ΓΘ. βϑὴηθ δϑύπαδίοῃ, 

ἃ5 ἴῃ {Ππὶ5 ῬΙθοθ 15. αἶἴθὸ ἐοτπιηᾶ ἴῃ 
Α1. 00., Ραῦ 1 νγᾶβ ΡΥΟΌΔΌΙΥ ποῖ 
δαχηδθ4 θΥ ΞΟΡΒΟΟΙΘ5. 586. 116 
Ῥαβδϑδρθ ἴῃ π6 Λ]δχ. 

ν. τοῦ β5ᾳᾳ. κεῖνος δ᾽ .- ὑπ᾽ 
αὐτὴν κτλ.}] Ἐσχάτη στήλη ἰδ 
{π6 ᾿ἰαϑύ οὗ πὸ. ΠΡΟΣ οὐ Ῥοβύβ 
νΥ ἰοἢ. βλοοα Δ]οηρ' [ΠπΠ6 ΠΙΡροάγοιϊηθ, 
δα ΠΠ͵ΕΘΥ 156 αἰσῃῆο5 π6 ρὉ8], 
Του ΒΊῸἢ Ἴ ὉΠ ΔΥΙΟὐ ΘΟ 5 αν 
Ἐμοὶ μουβοθ. ὑπ αὐτὴν ἐσχάτην 
στήλην ἔχων 5. ἀϑοᾷ οὗ οπθ ΨΠῸ 
Πδ5. ΠΘΔΥΪΥ σοῦ τὸ {π|8 ροϊπῦ, ὡμᾶ 
ῖβ ἀὐἱνιηρ Πῖ85. ΠΟΡΒΘΒ. ἔμπα ὙΔΥ: 
ἔχειν 5 Τνθαπθηνγ πιθ64. οὐ ἐπθ 
ΘΟΙ586. ὙΠΟ} ὉΠ6 ΟΠαγούθου ΚΘΘΡΒ 
(586 ὁ ΛΑηΐδ. 188). ΗἨρδ 15 βαϊα 
χρίμπτειν ἀεὶ σύριγγα ἴο ὑπδΐ Ῥι- 
αν, ψἘῃπο, 85. οὔδϑθη ὃ5. Π ἙΥΤΊΥΘΒ 
ποτα, ΠῚ 5 ἴῃ 850 5Πογῦ ἃ Οοἴγχοῖθ, 
{πωὉ [Π6 ἀΧ]6 ἐγθθ αἰπηοϑὺ Το ΟΠ 65 
{π6 οοἸπηη. Τ1π {π|5 π6 ομῖοῦ αὐ 
1ΔΥ, ἩοχοΥ 1]. ψ, 884 58ᾳᾳ. ΤΠΘ᾽ 
ΒΠοΥύου 6 οἴγο] 6, [Π6 ἸηοΥ86 σου ίε ἢ 
4 58 θ τγῶϑ {Π6 ἀν νίηρ; [Π6 ΤΟΥ 6 
Ῥοηὺ ὑπὸ οἴγο]6, Π6 τη οΥ6 ν᾽] ΘΗ ΪΥ 
τγῶ5 ὕΠπ6. Οαγῖού ἐπγηθα αβδ146. Α5 
Π656 ΟἸΤΌΪΘΒ γγ6 16 τηϑα 6 Το {πΠ6 Ἰοτΐ 
παπᾶ Ὀν {πΠ6 οπδυϊοΐίθουβ, Ὁ νγὰ8 
ΥΘαΠΙδι6 ΤῸ οἿγο ἃ Ιοοβα γϑίῃ ἴὸ 
0πΠ6 ΠΟΥΙΒΘΡ ΟἹ {Π6 τἱρῃῦ, ἃηᾶ θη- 
ὀοιγαρθ {Π6 11 5ροθα, ὑγμ116 ΤΠΟ86 
ΟΝ πὸ Ἰοῖ νγοσθ πο] ἴῃ. Νούμϊηρ' 
ἸΠΟΥΘ ὕμθη 5. ἀθβου θα ἴῃ {π686 
γΘΥΒῸ5. πὴ ἐπ6 5Κ11}} τυ ἢ γΒῖοῖι 
Οτοϑύθβ σαϊαἀθα Π5 ΠΟΥΒ65. 5366 Τὴ 
ἀἰββου ῦο. οὐ {π6 αὙθοΙκς ΟΧΡΥΘ5- 
ΒΙΟΙΒ ΤΟΥ {Π6 Ἰπούϊοηβ οὗ ΠΟΥΒ65. ἴπ 
ΒΘΟΚΙΙ Οομμηθηῖ. ὅοο. ΡΒ1ΟΙ. 
Ὑο]. ΤΟ ραν. 1. Ρ.49. ἀπα ΒᾺ]1 6 ΠΡΟ Υ 
ἄς Οἴτοο Βοιῃ. Οὐ, 39. ἴη ΟΥ̓ ΔΘΥΙΣ 
ΤΠ65. δηῦ, Βομ. Τ. ΙΧ. ἩΤΒΙ Ε Μ. 
ΤῊΘ. ΟἿΪῪ ἔδα! ἴῃ Π686. ΤΘΙΠΔΥ͂ΚΒ 
1165. ἴῃ 6 Ἰῃτουρυθύδ 00 οὗ 16 
Ῥτοποῖῃ αὐτήν. ὑπ αὐτὴν στήλην 
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ΗἩΛΕΈΚΤΡΑ. 

 ἔχριπτ' ἀεὶ σύριγγα; δεξιόν τ᾽ ἀνεὶς 
δοιφαῖον ἵππον εἶργε τὸν προρκείμενον. 

110 καὶ πρὶν μὲν ὀρϑοὶ πάντες ἕστασαν δίφροι, 
ἔπειτα δ᾽ Δ4ἰνιᾶνος ἀνδρὸς ἄστομοι 
πῶλοι βίᾳ φέρουσιν, ἐκ δ᾽ ὑποστροφῆς, 
τελοῦντες ἕχτον ἕξβδομόν τ᾽ ἤδη δρόμον. 

γ. 108. Ὁ πα. ἔχριμπτ᾽. 

γα. τηθϑη5: οὖ Π 6 ΥΘΥΥῪ 908], 
ἴῃ Οαδυτηϑη πητϊυ ΙΔ Υ τὴ αϊ6 
ϑα16. ὑπαὺ Οτθδύθβ νὰ πϑδγϑϑῦ 
π6 σὍ8] Ὁποπρποιξ ὑπὸ τϑοθ, δα 
σοῦ ὑπὸ ἡθαιθϑὺ ὕπγῃ. Ἀξδῖνος τ- 
ἔθυβ ὅο Πίπι ἃ85 ἅθονθ υ8. θ8ὅ ἃπά 
690. 5680 !.: στήλην" τὸν λέϑον 
τὸν καμπτῆρα. 

Υ. 108 854ᾳ. 5ὅ60].: σειραῖον 
ἵππον τὸν ἔξω τοῦ ξυγοῦ, τὸν 
δεξιόν" προςφκχεέμενον δὲ, τῷ 
καμπτῆρι, ἀριστερόν. ΤΉΘΙΘ 15 ΠῸ 
ἄοπρὲ ὑπαὶ δεξιὸς σειραῖος ἵππος 
ἸηΘΘ 5 Θαπτι5 ἀοχύθυ ἔπη8118, 
{πὸ σχἱρσῆὺ ἤδη ἃ Ὑ9]1} - ΠΟΥΒ ὁ; 
Ρευὺ προφκείμενος ὑπὸ 16 {{. Τ ΠΟΥ 
Ὑγἃ5 ΠῸ ΟΟΟΕΔΒΙΟΙ [0 τηϑηὐοι {Π6 
ΒΟΥ͂ΒΘΒ ἴῃ ἸΟ056 γϑΐῃ. 
,Ν. τ11. 5680].: ἄστομοι᾽" σκλη- 

ρύστομοι. ΤΏΉΏΟΒ6 ΠΟΥΙΒ65 816 τιϑϑηΐ, 
ὑπ0 ἄο ποῦ ΟὔΘΥ {πὸ τϑίῃ, ὑυμί οἢ 5 
ἐῃ6 οα86 ὙΠ 500} ὃἃ5. ΤΠ ΥΩ 
γνλτἢ ὑποῖν ΑΥΥΘΥ. 
τ ΤῈΣ. Ρέῳ φέρουσιν] Α 

ΠΟΥ̓ΒΘ 15 514 βίᾳ φέρειν, οὐ, ἴῃ 016 
νγοτα ἐκφέρειν, γγ1|0, ἀΘβριβιηρ {Π6 
ΥΘΙΠ, ΟΔΥΤΙΘΒ ΔΎΥΘΥ ΠΙ5 ΟΥΨΟΥ δύ 
{1} βρθϑᾶ, πὸ θυτηδπ ἀπτο} - 
ΘΠ 6. -- ΤΊΘ νουάβ βέᾳ φέρου- 
σιν δγθ τα οὗ πὸ βϑιὴθ Ὁπῖηρ Ὀν 
ἘΥΙΡΙα, ΗῖρροΙ. 1994, ἩΕΒΕΜ. 

Υ. 112 5αᾳ. ἐκ δ᾽ ὑποστρο- 
φῆς-- ὄχο 95] Ἰπθβθθ ὑγοσαβ 
ΔΥΘ γΔΥΪΟΌΒΙν θτὺ πη 58 015 δ οὔοΥ ΠΥ 
οχρ αϊηβᾶ ὉΥ πθ ἰηἰουρυθίουβ. 
νυ ποῦὺ οαὐθυῖηρ το ἀθίθ!] {πὸ 
οογγθοῦ 5656 ΔΡΡΘΘΙΒ 0 6 885 
Ή]Πον5: πα πανίηρ' ἐπατπθ6ᾷ 
86 ΘΟΠΌΟΥΔΥΥ ὙὙ8Υ., ὙὙΠ116. 86- 
ΠΘΟΙΠ ἢ ΒΒ Ηρ {Π6 ΒΙΧΟἢ ΟΥ 856- 
γνϑηΐῃ οὁουγδθ, ὕμπου ἄδ8} 
ποῖν Του πμοδαβ ἀρεϊηϑὺ ὑΠ6 
ἀὐυϑατιραθ σὲ .α Βαδατῶῦδοδῃ. 
Αὐου {π6 ΠόΥβο5. οὗ πΠ6 Αϑηΐδῃ 
ΟΠ αυϊούθου Ππδα Ὀθοοηθ. τπητηδϑηδ- 

ΘΘΦΌΙ]6, θη {Π ΟΥ̓ΠΘΥ ΟΥ̓ ΘΥΒ γ 6 Υ6 
{πτηΐπρ' ὑπο ῖγ5 αὖ Π6 σΟΔ], ΠΗ ΒΗ 1ηρ; 
{πῸ βθυθῃΐῃ ον 56, ὑποθθ ΠΟΥΒΘ5 
ὙΠΟ νγοῦθ ἱππγατᾶ, ἀϊα ποὺ ἔπτη 
ἴο 86 ἸοΙῤ ἴῃ τη κί ηρ' τοῦ {πὸ 
σΟΔΙ], Ραῦ ὀδυυῖθα Δ]οηρ τ ἢ νἱο- 
οθοθ, δα τῖβηϊηρ' το ἀνοϊα τ δΐ 
πηροάοᾷ ΠΥ ΡΥΟΡΎΘΒΒ, ὙὙΠ116 {Π 8 
ΟἾΠΘΙΒ γοΥΘ ὑπγηϊηρ το π6 ἸοΥ, 
{πο Ὺ ἀαθῃθᾶ ἴο {πθ΄ τἱρῃῦ, ἀπά 
ῬΠΉΑΙΥ τιϑηῃθα βύγαῖρηῦ ρθη {Π6 
ΘΠαγῖοὺ οἵ τπ6 Βεαγοδθϑη, ὙΠῸ τῦϑ88 
Θυ]ἀῖηρ' ΗΒ. ΠΟΥΒΘΒ 0 {Π86 ΘΕ. 
ΤΠ ἤονβθβ οὗ {πῸὸ Βδύοδθδη ὑγ6 6 
οὐὐδῖάθ. ἐξ ὑποστροφῆς 5Ποι]α θ 6. 
πη ἢ μέτωπα συμπαίουσι 
κτλ. ΔΗ͂ πού τοίουγθα ἴο τελοῦντες 
ἕκτον κτλ. Οη {π6 π86 οὗ {Π6 ρτϑ- 
Ῥοβίψίου, ἐκ 566 ῬΕΪ1Π. 60. ΤΠ6 ροϑί 
ἢ 5 850 μ]δορα πὸ τϑβοι]ηθ τε- 
λοῦντες ἃ8. ἴο 5Π60 ὑπαῦ π6 πδᾶ 
ἴῃ πη ἵπποι, ποὺ πῶλοι. ΤῈ 
γγογβ ἕχτον ἕβδομόν τε τ οχ- 
ΡΙαῖηθα ὋΥ Μιυβρήδνβ, 8.6 
ΒΙΧΟΝ οὐ Βαυθηύῃ. ΝΥ 6 αἀποΐθϑ8 
Τδοῖθ, Αρν. 12: τῶτιβ ἀπεθι5 
ἐγ θαβαιθθ οἰνιδαῦϊθαιβ. ὁο0η- 
γοηύΐαβ, Π6ῖ6 5606 ἥ 8416}. 
ῬΠΟΙΡῊ 1 ὀδηποῦ ὀομῇγτη {Π6 τιθδρ᾽6 
ΡΥ οὐμϑὺ δχδηρίθβ, γϑὺ 1ὖ 15 δυϊ- 
ἀθπύ ἔγοιη {π15 ρδϑϑᾶρ ὑπαῦ {Π6 
Οτθοκ τέ 15 ἴῃ θχρυθβϑίοηβ οὗ ἐπῖξ 
ΚΙπα πϑ94 1 {πΠ6 1, αὐΐη ατι6. ΤῊ 6 
ΒοΥβ65 οὗ {πῶ Αϑηΐδη ἃ 5814 ἴο 
Πᾶγο τιιϑῃοα ἀρσαϊηϑὺ π απδατῖσδθ 
οὗ {π6 Βαγύοίθϑη δὖ πΠ6 ὙΘΥ͂Υ τηο- 
τηθηῦ, ὑγμθη {πὸ ϑοίϊοῃ οἷν. 718. 
ἴοοκ ῬΙδ 66 (πὸ ρανύϊοῖρθ τελοῦν- 
τὲς Ῥοΐπρ' τϑίθυυθα ἴο ὑπ ἤηϊ8 
γο συμπαίουσι). Τῦ νγὰ8 1Π1ρ08- 
Β1016 ΓῸΥ ΤΠ 61 ἴο ἄδ51) ὑποῖν πϑϑαβ 
ὑνῖοθ, ἃπα ἔχτον ἕβδομόν τ᾽ ἤδη 
τπητιϑὺ Ῥ]ΔΙΉ]Υ θ6 ΒΡΟΙΚΘα ἴῃ ὉΠ 6 561} 868 
βἰαῦθα δον. Ἡ 6 Ύτὴ 8 ἢ ἢ ΥΘΠΊΘΥ ΚΒ, 
ἐπαῦ ὑπ βιχύῃ δηα βουθηΐῃ ΘΟΌΥΒΘΒ 
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μέτωπα συμπαίουσι Βαρκαίοις ὄχοις. 
11 καἀντεῦϑεν ἄλλος ἄλλον ἐξ ἑνὸς κακοῦ 

ἔϑραυε κἀνέπιπτε, πᾶν δ᾽ ἐπίμπλατο 
ναυαγίων Κρισαῖον ἱππικῶν πέδον. 780 
γνοὺς δ᾽ οὐξ ᾿ϑηνῶν δεινὸς ἡνιοστρόφος 
ἔξω παρασπᾷ κἀνακωχεύει παρεὶς 

120 χλύδων᾽ ἔφιππον ἐν μέσῳ κυκώμενον. 
ἤλαυνε δ᾽ ἔσχατος μέν, ὑστέρας δ᾽ ἔχων 

Υ. 121. 1. οὐοῖῦβ ὅπ6 ρϑυῦϊοϊα δέ οἴου ὑστέρας. 

δΥ6 ποὐμιρηὐοηθα 1ἢ 5160} ἃ ΠΏ Θ. 
{πδὺ {πὸ βου θη τατιϑῦ μθ6 ΘΟ ἀΘυϑα 
{πΠ6 ᾿ἰαϑῦ, ὃἃ5. διηοηρ ὕπΠ6 ΤΟΙ ΔΉ8, 
ΘΠ ἃ5. οη6 οὗ {π6 ομοϊιαβίβ 5Ὲ0- 
Ροβθ5. ΤΟΙ ΘΟΙΓ565 ὙὙ6 16 οὐιδῖο- 
ΤῊ ΘΥῪ ΘΙΠΟΠ οὕ 6 ΟὙΘΘΙΚ5 Ὑ 10} ΠΟΥΒΘΒ 
οὗ {111} στονίῃ; ὙΠΟ τγῶ8 ὉΠ6 
ὨΠΠΘΙ ΟΡΠΟΟΙΪΘ5. δα 1ὶἢ ὙἹἱθῦν, 
ὀΟΙΏΡδτΘ ν. 7128. (7141.)}; Ῥπῦ ΠΟΥΒΘ5 
ποῦ γοῦ οἵ {Ὁ}] στον (πῶλον) ομΪν 
ἤδη οἱρῃῦ, δ5. {πὸ Ἰαῦθυ ϑομο δβδὺ 
οὐ. Ριηάδν ΟἹ. ΠΙ, δδ. οΟὈΒθυυ 5. 
Βυΐ απδάτῖρεθ οὗ {π686 ΠΟΥΒΘΒ 
γγ6γ6 ποῦ ᾿ὐγοατιοοα αὖ {πὸ ΟἸ τρὶς 
σδηΘ5. πη] ΟἸγρ ΧΟῚΧ, δηᾶ 
Ῥιρσϑθ δυϑῃ: ἰδίου; 506. Ρ δϑῖι58η. 
Υ, 8. οχίγι; ὙΠ116 τη {Ππ6 Ῥυύπίδη 
σδτηθβ ποῦ 01] Ῥυυ δα 1 ΧΙΧ,, 1. 6. 
ΟἸγαρ. ΟΧΥῚ, ὃ5 πὸ βϑιὴθ ϑαῦΠοΥ 
ΓΘΙΏΔΥΚΒ Χ, Τ, 8. ΤΠ γροορϑῦ ὑποτο- 
ἔοτϑ ΤΊ ΓΘ ΙΥ τηϑϑηῦ πὸ τη 4416 {ἰπὴ6 
οἵ [πὸ τϑορ, Πιδὺ ὃ5 δ τὰ {τι 5 ΤΠΘΡ. 
ΥἹ, 459. ΒΡΘαΚθ οὗ πὸ αποῦῦτ 5 
ραν 8. 

Υ. 114. ὅ6801.: Βαρκαέοις 
ὄχοις" τοῖς Λιβυκοῖς. Βάρκη γὰρ 
πόλις Διβύης, ἡ νῦν Πτολεμαὶς 
καλουμένη. 'ΓῊΪΒ5 15 Δ ΔΗ Δ ΟΠ ΤΟ 51Ὶ 
οὗ {π6 ροθϑύ, ἃ5 ΒδσοΘ νγὰβ ποῦ ΡΠ} 
{111 Ἰοῃρ' αὔξου {Ππ656 θυθηΐβ, ἃ 5 δ 5 
Ῥθθὴ βῆον ΡΥ ῬΑ 550 ἔγοιῃ 
ἨἩοτοάού. ΥἹ, 160. οῦθ 566 {Π6 
ὀοΙημηθηϊδίο ϑ. 

Υ. 1117. ναυαγίων -- ἵππι- 
κὦ ν]} ὃο νυ. 1444. Οἡ 1Π6 δα]θοῦϊνο 
ἱππικός 566 Α7. 1008. ὅ.6}0!.: νασνυα- 
γέων" πτωμάτων. ναυάγιον νγ88 
τιι564 ῬΥΟΡΘΥΙ͂Υ οὗἨ 56 τ βοπδ 668. 
ΕῪ. δ ἃ 05 Υϑῖθυβ ὕο Πομοϑίῃ. ον. 
Απιδί, ΟΥυ. Αὐηδί. Τ. Π ν. 1410. ». 
ὡς ἐν τοῖς ἱππικοὶς ἀγῶσιν ἡδίίτην 
ϑέαν παρέχεται τὰ ναυαγοῦντα. 

ἌΘΒΟΘΒΥ!. ἴῃ Α ὙΠ 6. 1. Ρ. 11. Ὁ, οἢ 
δὲ οὐράνη ῬτΌΚΘΩ: περὶ δ᾽ ἐμῷ 
κάρᾳ πληγεῖσ ἐναυάγησεν ὀστρα- 
κουμένη. Οἷ. ΝΟ. οἡ Ο,οθυ. 
«6Ό, 

Υ. 118. ὅ680!.: γνοὺς δ᾽ οὗ ξ 
149 νῶν δεινός" δεινὸς ἀντὶ 
τοῦ ὠπειρος᾽ πρὸς εὐνοιαν δὲ τῶν 
ἀκροωμένων ἐπαινεῖ αὐτὸν ὡς 
᾿ϑηναῖον. ΗΘ 566 15 ἴο ἰᾶνϑ ρϑὺ- 
οοἰνθα {π6 δ] Ὀγ Ἰοοϊκῖηρ' 
Ῥϑοῖκ, ὃἃ5. νγὰβ ἔγθαθπιθηδ τὰν {Π6 
ομανιοίθουβ, (οὗ, ΒΆΪΘΙΡΟΥ ἄθ 
οἴτοο Βοτη. ὁ. 29.), ἔον π6 Αὐμϑηΐδ.. 
πὲ ἔπθη σοῦ Ὀϑίοσθ πη6 γϑϑῦὺ, ἃ 5 
ἈΡΡΘΑΤΒ. ἔγομι ὅπ6. ὑγογβ παρεὶς 
κλυδονν ἔφιππον γμτλ. 

γ. 119ϑ. ἔξω παρασπᾷ)] Ἠδ 
πγη 66 5146 ἔγουῃ {πὸ τὰ 4 4]6 ἔν οῖ, 
ΟΥ̓ ΘΟΙΥΒ56. ἴῃ ΜὙΏΪΟΝ ΠΘ 58 07 ὕπμθιη 
50 αἰβύπτθοα, δηα ἄγον Π15 ΠΟΥΒΘΒ 
τονγατβ ὑπὸ σου ῖθ 5. ἴῃ νυ 1 ἢ ἘΠῸ6 
Βρϑούδίουβ δε, 

1014. δ6}ο]. : "καἀνακωχεῦει) 
ἀνασειράζξει, κατέχει" ἀνακωχεύειν 
γὰρ κυρίως λέγεται, ὅταν, χειμῶ- 
νος ὄντος ν τῷ πελάγει, στξίλαν- 
τὲς τὰ ἄρμενα σαλεύωσιν αὐτόϑι, 
μὴ διαμαχόμενοι τῷ πνεύματι. 
μεταφορικῶς οὖν ἐπὶ τοῦ αἀρμᾶτος 
εἴρηκεν" οὐ διημιλλήσατο, ἀλλ᾽ 
ἀφῆκε τὸν τῶν ἵππων κλύδωνα, 
καὶ ὕστερος ἠρέμα ἤλαυνεν. 

1014. παρείς 7 1. 6. ΠΑΥΤΡ' 
Βα Θα τὸ Ρ»888., ΒΥΠΟΕ 
ὙΓΟΠΡΙΥ ᾿ηὐουρτοίβ: Π116 Π6 
Ρ85565 ὈΥ. 

Υ. 121 56. ἤλαυνε δ᾽ ἔσχα- 
τος -- πίστιν φέρων] ΟΥοδύθ5 
γγδ5 ῬΟΥΠΘ ΔΙΟΠπρ' Ια 5 ᾿π 4664 
ΟΥ 11], Ὁ. θ᾽ ΒΡ Ὁ 
Πονβθδύο οομὴο ἰϑ5ῦ, θοοδα 856 

πὰ ννυδνὶ.-» Δ᾽ 

Σὰ Δ δοιων. ....:... μ νυ  αέ.. 



ὙΥν ΨΥ, ἮΡΙ ν μρο,  κ 

ς κα ὙΕΤ ΝΎῚ ν; 

ῃ ΓΝ 

“ 

ΠΥΥ  ΑΤΥΘ ΣΟ, ΝΟ 

ΤΑ ΜᾺ] ᾿ὰ 

ΗἩΛΈΚΤΡΑ. Ὲ 

πώλους Ὀρέστης τῷ τέλει πίστιν φέρων. : 780 
ὅπως δ᾽ ὁρᾷ μόνον νιν ἐλλελειμμένον, 
ὀξὺν δι᾿ ὥτων κέλαδον ἐνσείσας ϑοαῖς 

τ2ῦ πώλοις διώκει" καἀξισώσαντε ζυγὰ 
ἠλαυνέτην, τότ᾽ ἄλλος, ἄλλοϑ᾽ ἅτερος 
κάρα προβάλλων ἱππικῶν ὀχημάτων᾽ 740 
καὶ τοὺς μὲν ἄλλους πάντας ἀσφαλεῖς δρόμους 
ὠρϑοῦϑ'᾽ ὃ τλήμων ὀρϑὸς ἐξ ὀρϑῶν δίφρων᾽ 

190 ἔπειτα λύων ἡνίαν ἀριστερὰν 
κάμπτοντος ἵππου, λανϑάνει στήλην ἄκραν 
παίσας, ἔϑραυσε δ᾽ ἄξονος μέσας χνόας, 140 

καξ ἀντύγων ὥλισϑε. σὺν δ᾽ ἑλίσσεται 
τμητοῖς ἵἱμᾶσι᾽ τοῦ δὲ πίπτοντος πέδῳ. 

6 γοϑίβα 15 ΟΡΘ5 ὁ {86 
θη οὗ {Π6 τϑθθ. ΤῆΘΥΘ 15. ΠῸ 
αἰ ἤσαν 1 ἴῃ {8185 Θχρ᾽ηδύϊοι οὔ Ππ6 
ΡΠΓαΒ6 ὑστέρας “ἔχειν πώλους. ἴον 
ὑστερεῖν οἴξϊεοι τηθϑὴϑ ὕο ΘΟΠῚ6 
Ἰωῦθ, οὐ δέου οὔ ουβ. Οὐϑβϑίθβ 
ἀϊᾷ ὑπογθίογο υυπδὶ ΘΟΟα αΥνουβ 
τιϑῖι Πν ο, ἃ 5 γγ6 την, Ὡ μη Πρ᾽ ΟΥ̓ ΠΟΥ 
ΒΟΠΓΟΘΒ, ἴοι ΟΙοοτο Αοδάθμῃι. 
ῬΥΟΥ Χ5. ΠῚ, ο:.29..8. 94: 6ρο 
Θἤϊ, αὖ ἀρίτιίεοαίον ΟΔΠ114 85, 
ΡυϊαΒατ δῖ ἃ ἃ ἔϊη 6 πὶ ν 618 Ώ], 
Θά. 08 ϑδιϑύϊηορο. Οὗ Βιυ- 
ΘΗ ΡΘΥ 4ἀθ οἶτοο Ἰύομη. ὁ. 29. 

Ὑ. 128 54ᾳᾳ. ὅπως δ᾽ ὁρᾷ -- 
δεώκοι) ΤῊΘ Κβ'οΠοΠαδὲ5. ἀο πού 
ΒΆΥ ὙΠῸ 15 τηθϑηῦ Ὀγ ὁρᾷ, ἀπ ὙΠῸ 
Ὀγ νέν. ἘΠΘ Ἰαύθυ Τπ θΥ ΡΥ ΓΘ Β τιη- 
ἀουβίδηα ὁρᾷ οἵ Οτοβίθβ, νέν οἵ {π6 
ΑΥΠπθηΐδη. ἴἷῃ 5πὸ} ἃ οᾶθ86. Ο.6 
γγοι ]α ταίπου οχροοῦ ἐκεῖνον ὑπδπ 
γνίν. ἴον νίν 5ποι14 θ6 Δρρ!θα τὸ 
ὑπΠ6 ρΡϑύβοῃ. δθοιῦ ΠΟ τ) 8Υ6 
Ομ ἤν βρθϑκιηρ,, δα {Π1515 ΟΥϑϑίββ. 
Βοβιάθβ, ὑπ6 ψΠ0]6 ἀθβουι θύοι τ6- 
ααΤ65. τι ἴο πηδογϑίδηα νέν ἃ5 
τηθϑηΐηρ' Οτθϑίθθ. ΤῈΘ οαθ6. νγ88 
π15. Υ ΠΘὴ Π15 οπασιοῦν 5 αἸβοπνθ6α 
ΌΥ {π6 Πουβθβ οὗ πὸ Αϑηΐδῃ, {Π6 
Αὐμϑηΐθη ὑπγη θα τουγαταβ 0Π6 οπὕθυ 
ραν οἵ {πθ δοῦγθθ, δ Πα γϑιηΐηρ' 1ἢ 
Π15 ΠΟΥΒ6Β, δ. γα {ΠπΠ6 οὐπου σον ά 
ἴο Ρᾶ.55 οὐ. Βαύνπθη Ογοϑίθϑ αὐτου θ 
Ἰαδῦ, δα 80 ϑϑοαρϑά {ΠῸ6 Θο] ]ΠβΊ 0ῃ, 
πὸ ΑΥΠΘηδ βθοίηρ' ὑπαῦ Π6. νγῶϑ 
15 ΟὨ]Υ ΥΘι δ] ηρ' ΤΥ}, θΘσδη ἴο 

Πεαβίθη Πἰβ ΠΟΥΒΟ5Β. ΟἸγδΡ,; πα 
ΓΟ] ον 5. ἃ Πα ΘΟΠ165 πΡρ γα ἢ ΟΥθβίθβ. 
Οτοβϑίθβ πδα Ῥϑέογσθ θθθὴ ἐπα Ἰαϑέ 
οὗ 411, Ῥαύῦ πον ὑπ Αὐμθηΐδη νγϑ8, 
Ῥθοόϑιιβ Οὐθϑίθβ πδα ραβϑϑα ἢϊπῃ 
ἢ π6 ΠοῸ]6 ογονά, ὑΠ116 ΠΘ 
τῶ 5 ΟΟΥ Πρ Π15 ΠΟΥΒΘΒ. ἐλλελειμμέ- 
ψον τηθ δ 8 πού, ὑπΠ6 ὁΠ6 οτὐδίγρροα 
θν ὑδθ τγοϑύ, μπὶ π6 ψγ0 15 ἰϑ ϊ 8016 
οοπίοπαον τι τπς Πρ ροάτοιηο. 56ΠοΙ. 
(σά. Τ1ρΡ8. ὃ. ἀντὶ τοῦ ἀπολελξιμ- 
μένον. 680]. σα. Τι1ρ5. Ὁ. ἀντὶ 
τοῦ ἐναπολελειμμένον. 5ο Επιν. 
Ε]. 008: σὺ δ᾽ ἐκ βάϑοων γὰρ πᾶς 
ἀνήρησαι φίλοις, οὐδ᾽ ἐλλέλοιπας 
ἐλπίδα, ἴ. 6. λέλοιπας ἐν αὐτοῖς. 
ΗΈΕΈΒΜ. 

ΝΥ ΡΝ ὅ΄6Π0].: καξισώσαντε" 
ὃ Ὀρέστης καὶ ὃ ̓ Αϑηναῖος. 
4539, ἐξ ὀρϑῶν δίφρων] 

ΤΠῈ6 οχρύθδδίοη ὀρϑοῦσϑαι ἐκ 
δίφρου τῃηδῦ 6 ὀομρανθα Ὁ] 
κρεμάννυςϑ'αι ἔκ τινος δια 518 ν 
ΡΒ γαΒ68. Νογ 6 αποίθ8 Αηΐ. 411: 
καϑήμεϑ᾽ ἄχρων ἐκ πάγων. 

Υ, 180. ὅ'68}0!.: λύων" χαυνῶν, 
διὰ τὸ συμπεπλέχϑαι. 

Υ. 192. Β680!.: χνόας" τὸ λὲ- 
πτὸν μέρος τοῦ ἄξονος, τὸ τριβό- 
μενον ὑπὸ τῆς χοινικέδος᾽ εἴρηται 
δὲ ὁμοίως τὸ παρ᾽ ᾿ἡπολλωνίῳ 
(Ατροη. ᾿ Βτὴ ἐν δ τ ἄξονος ἐν 
πλημνῃσι παρακλιδὸν ἀγνυ- 
μένοιο. : 

Υ. 188. σὺν δέ] ὅ6θ.ν. 292. 
Υ. 184. τμητοῖς ἱμᾶσι] Νο- 



ΚΞ ΨΈΒΕ 

εὐτῶς τ ΚΜ ΝΊΣ φδηα, 15’ ρει τ ΤΠ Πρ} - ΜΘ ἢ μνν 
δ τι δ τ ᾿ ᾿ ὌΝ νον ὅτ. πῶ πο, Ἦν’ 
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19ῦ πώλοι διεσπάρησαν ἐς μέσον δρόμον. 
στρατὸς δ᾽ ὅπως ὁρᾷ νιν ἐκπεπτωκότα 

δίφρων, ἀνωλόλυξε τὸν νεανίαν. ᾿ς 750 
οἷ᾽ ἔργα δράσας οἷα λαγχάνει κακᾶ, 
φορούμενος πρὸς οὖδας, ἄλλοτ᾽ οὐρανῷ 

140. σκέλη προφαίνων᾽ ἔςτε νιν διφρηλᾶται. 
μόλις κατασχεϑόντες ἱππικὸν δρόμον. 
ἔλυσαν αἵματηρόν, ὥςτε μηδένα τος 755 
γνῶναι φίλων ἰδόντ᾽ ἂν ἄϑλιον δέμας. 
καί νιν πυρᾷ κέαντες εὐϑὺς ἐν βραχεῖ 

140 χαλκῷ μέγιστον σῶμα δειλαίας σποδοῦ 
φέρουσιν ἄνδρες Φωκέων τεταγμένοι. 
ὅπως πατρῴας τύμβον ἐκλάχῃ χϑονός. 160 
τοιαῦτα σοι ταῦτ᾽ ἐστίν, ὡς μὲν ἐν λόγῳ 
ἀλγεινά, τοῖς δ᾽ ἰδοῦσιν. οἵπερ εἴδομεν. 

ν 6 αποίε5 Ηοπι. 1]. κ, ὅθ67. φ, 80, 
ψΨ, 684. ἘπτΥ. ΗΐρροΙ. 1254: χώ 
μὲν ἐκ δεσμῶν λυϑεὶς τμητῶν 
ἱμάντων. 1014. 1226 544.: αὐτὸς 
δ᾽ ὁ τλήμων ἡνίαισιν ἐωπλακεὶς 
δεσμὸν δυςεξήνυστον ἕλκεται δε- 
είς, σποδούμενος μὲν πρὸς πέτρας 
φίλον χάρα, ϑραύων δὲ σάρκας. 

Ιθ14. πέπτοντος πέδῳ] 1. 6. 
εἰς πέδον. Α σα. ΑΒΤΠΟ]. ῬΆ1ΙΧ, 
204, οὗ ἃ βΒἴοπο: πῶς τὸν Τριαμί- 
δὴν ἐξεκύλισα πέδῳ. ΟἿΑ Ὺ 6 56}.. 
δ Αοβοῆ. Τ΄ Π. γυ. 138. ἘΝ. 
ΤΑΟΘΟΒ. 

ν. 186. στρατός] 80 ΤΎΔΟΙ.. 
198. 566 4150 Απί. 8. Το νοὺν ἄνο- 
λολύξειν ἰ5 ΧΡ  αἰποά Τύδ οι. 2302 56. 

Υ. 188. οἵ πεαὶ λαγχάνει : κα- 
κα] 1. 6. Ῥέγεστα κακὰ λαγχάνει. 
566 Αηΐ. ὃ 
ΘΟ; φορούμενος χτλ.}] ΤῊΘ 

ἄγνου ἄλλοτε ἰ5 ἀρδῖη οὐἰ θα 
ἴῃ 66 ΤΟΥΤΏΘΥ ρϑτῦ οὐ ὑπ6 βθηΐθῃοθ 
ἴῃ ΤΎΔΟΗ. 11. ΟΥἿὉ Ῥούβοη ὁη Επγ. 
ἬδΘο. 28. 

ν. 144. καί νιν πυρᾷ κέαν- 
τὲς κτλ.) ὅ61|0].: καὶ ἵνα ἀξιόπι- 
στος εἴη ὁ ἄγγελος, καὶ ἵνα πάλιν 
τὸ περιπαθὴς εἴη τῇ Ἡλέκτρᾳ. 

γ. 140. μέγιστον σῶμα δει- 
λαέας σποδοῦ} Τῃθ ρϑηϊῖνο 
σποδοῦ ἀδρομᾶβ Ἰρομ πΠ6 ποῖ 
ρῶμα, 8ἃὃ5. ἰβ πούϊοθα Ὁν Ηοι- 

πη. σῶμα σποδοῦ (οἷη Κὔν- 
ΡΟΓ δὰ5 Αϑ6ὸῆθ6. Ὀοβύθῃϑῃ) 
15. τιϑϑα ὃν ὑπ βϑιηθ ἰάϊοιη 8δ5 στέ- 
φανος ποίας, δα ΟΥ̓ΠΘΥ Β᾽πΉ 180 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ, ἴῸ1 τ ΒΙΟΠ 566 Μαύθῃ. 
8. 5714. Ὁ. δηᾶ Ἠ οϑὺ 8. 108. ΤΙ, 6. 

Υ͂. 748. τοιαῦτα -- ἐστίν] 50 
Οδᾷ. Ο. 62. Τὴ6 νοτᾶβ ὡς μὲν ἐν 
λόγῳ ἀλγεινάταθδῃ: ἃ 5 τη ΒΘ ΥΘ ὈΤ6 
Ὁ 5 ἢ Βοϑαο θν ον δ ΟΥ 1 ἢ 
Ὁ6ΠΠ1|πρ ὑπ θη. ΕὟΡ ἴΠ6 ΡῬῆγδ86 
ὡς μὲν ἐν λόγῳ 566 Μετίπ. 6. 6. 
8. 628, 8. 6. πα ὁοη Ἐπιγ. ΑΠΘ ΤΌΤ, 
1161... οα΄ {πΠ6 ρυδροβίθοη ἐν 566 
ΡΆΪ]. 60. 

Υ. 149. τοῖς δ᾽ ἰδοῦσιν, οἵ- 
πὲρ εἴδομεν) Τῇ πὸ ρορὺ πδᾷ 
τ 5 64 το οΘοπύϊητι {Π6 οΘοηδίσιοὐϊοιι 
85. 6. ΘΟ ΠΘ 664 1, Π6 οπρηῦ [το 
πᾶνϑ πυϊξέθι ὡς δὲ ἐν τῇ ὄψει κτλ. 
Βεΐύ, 85 νὰ οὔξνοῃ ηςᾷ, μ6 οοῃηηπθα 
τί ἴῃ ΒΊ6 ἢ 8 ἸδΏΠΘΙ, {πῶὺ {π6 56- 
ΟΠ ΤΠ ΘΙ 6. οὗἩ {π6 βϑθηΐθῃοθ 068 
ποῦ βαιὺ 0Ππ6 ο τη, 50 τη 0 ἢ ἃ5 ὕΠ6 
5656. οὗ {π6 ἢγβύ, ΟἿ ν. 188. νῖθῃ 
ποῦθ. Νοῦν 89 56Ώ86 Ο {Ππ6 ἘΟΥΤΏΘΥ 
15 π15: τοὺς μὲν ἀκούουσιν ἀλγεινά, 
Δ Πα το {Π68586 ψοταβ, νυ πίοῃ μ6 Πδα 
ἴῃ τη, ἐπ6 Ροϑί Πα 5 ΟΡ οβϑᾶ τοῖς 
δ᾽ ἰδοῦσιν, οἵπερ εἴδομεν, Ὀτπύ το 
{Π 6856 ὙΠΟ αν 5661} {96 ΠΏ, 
ΒΟ ἢ δὃδθ 6 ἷΠΊΟ πᾶν 5866} 
ὉΠ 6. 'ΓΠΙΒ ΦΡΡΘᾶΥβ ἔγοσῃ ὑπὸ ἴο]- 

ζάὰ να» ἢ ὰ 



ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ΕῊ τὸ0 μέγιστα πάντων ὧν ὑπωπὶ ἐγὼ κακῶν. 
ΧΘΡΘΣ. 

φεῦ, φεῦ᾽ τὸ πᾶν δὴ δεσπόταισι τοῖς πάλαι 
2.6 ς 2 προόῤῥιξον, ὡς ἔοικεν, ἔφϑαρται γένος. 76 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
ὦ Ζεῦ, τί ταῦτα, πότερον εὐτυχῆ λέγω, 
μ Ν ’ ἢ “ 9.» 
ῃ δεινὰ μὲν. κέρδη δέ; λυπηρῶς δ᾽ ἔχει, 

τοῦ εἰ τοῖς ἐμαυτῆς τὸν βίον σώξω κακοῖς. 
ΤΕΑΥΔΑΤ ΤΟΣ: 

τί δ᾽ ὧδ᾽ ἀϑυμεῖς, ὦ γύναι, τῷ νῦν λόγῳ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
᾿ Α ᾿ 

δεινὸν τὸ τίκτειν ἐστίν" οὐδὲ γὰρ κακῶς 710 
πάσχοντι μῖσος ὧν τέκῃ προςγίγνεται. 

ΠΑΙΔΑΓΩΤΟΣ. 

μάτην ἄρ᾽ ἡμεῖς, ὡς ἔοικεν, ἥκομεν. 
ἢ ; ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.. 

160 οὔτοι μάτην γε. πὼς γὰρ ἂν μάτην λέγοις. 
εἴ μοι ϑανόντος πίστ᾽ ἔχων τεκμήρια μοι γέ Μη0 

Υ. 160. λέγοις ; Τ1π 4. 

Ἰονίπρ' μέγιστα πάντων ὧν ὕπωπ᾽ 
ἐγὼ πακῶν ἴὸ πᾶνθ Ῥθθὴ πηϑϑηῦ 
Ὅν {6 ροθϑῦ [ο ΘΧΡΥ͂Θ 55 πού] ηρ' ΠΠΟΥΘ 
πδ8η 0 5 ΠΟ Πᾶν 5661. 

Υ. τὸ:. δεσπόταισι] Οπ {ΠπῸὸ 
ἀδλῖνο 566 Μδύτῃ. 8. 889. ο. Β οδῦ 
8. 106. δηπού. 2. Τῇθ ρϑῃϊγθ 
οι] οὗ ὁοῦγῆθ ἤανθ ὈΘΘ. 655 
οἰθρδηῦ ἢ ὉΠ6 Ραββδᾶρθ. 
Υ. τὅ8. τί ταῦτα κτλ.} 1. 9. τί 

ταῦτα λέγω, πότερον εὐτυχῆ, ἢ 
δεινά; ΟΥ, Ἡοίπ ον οἡ Ῥίδίομ. 
Ῥπαϑά. μὲ.:129. ΜδθΕ. δ. 420. πού. 
9 “ὦν, ΚΒ ].: ὡς μὲν γυνὴ Ἀξαί- 
νῆται ἐπὶ τῷ πάϑει᾽" πρὸς δὲ τὸν 
κίνδυνον ἀποβλέπουσα ἥδεται" διὰ 
δὲ τὸν Χορὸν ἀλγεῖν ὑποκρίνεται. 

Υ. τῦδ. τοῖς ἐμαυτῆς -- κα- 
μποῖς} 516 5ρΡ6 δ 1κ5 οἵ {πὸ ἄθδίῃ οὗ 
ΘΓ 501. 

Υ. τὅ1. δεινὸν τὸ τέκτειν 
ἐστίν) ΟΥ̓. Ἐπ. ,Ῥοοπ. ν. 868: 
δεινὸν γυναιξὶν αἵ δι᾽ ὠδίνων γο- 
ναί, καὶ φιλότεχνόν πῶς πᾶν γυ- 
ναιϊικεῖον γένος. ΤρΕπῖρ. Αα]. 911: 

δεινὸν τὸ τίκτειν, καὶ φέρει φίλ- 
τρον μέγα πᾶσίν τε κοινόν, ὥς ϑ᾽ 
ὑπερκάμνειν͵ τέκνων. 

Υ. τῦ8. πάσχοντι) δι 9 5ρ68 5 
᾿ππηΐνυβα Πν, 50 ὑπῶῦ ἔΠ6 76 15. ηῸ αἴ- 
ΒοαΥ ἴῃ {π6. τηϑϑοι]ηθ ρθη αθυ. 
ΟἿ Τύδοι. 151. πᾶ Ἡ θυ τ ἃ ἢ ἢ ΟΝ 
γὶρ. Ρ. 116. ἢν. ὅ0. Οπ᾽ 1π6 6οη- 
ἡπιμοῦϊγο τέκη, 566 Μδῦύθῃ. 8. ὅ271. 
ποῦ. 2. δθαᾶ Ποὺ ὃ. 155.. ηοὐ ἡ. 

Υ. Ττῦ9. μάτην ἄρα] ΕἸ 516. 
δαἀάποθβ ἔαΥΌΠΘΥ Θχϑιρ]θβ5. οὗ {Π6856 
ΠΟΊΉΒ πιο α ἴῃ 15 ποΐθ οἡ ἘΣῪ. 
ΜοΑ, 1229. 

Υ. 101 58. εἴ μοι δόνόγεας 
-- ὅςτις] Νοῖθ ἐπ ρῆταβε τεκ- 
μήρια ϑανόντος, ὅςτις. ὈΥ ΒΙΟΝ 
5. τηθϑηΐ : τελμήρια, ὅτι, ἔϑανεν 
αὗτοός, ὅςτις, «ὉΥ τελμήρια τοῦ 
ϑανεῖν αὐτόν, ὅςτις. Οἱ {πὸ ρτο- 
ποῦπ οπιἐἐ6ἃ 5866 ῬΆΪ. 187 5646. 
ΤΠ ροϑῦ πὰ8 ΒροΚθὴ Θύθῃ ΠΊΟΥΘ 
θυϊΘΗ͂Υ ἴῃ ν. 904. ΜΠ Υ6 τεκμήριον 
Ὀρέστου ΒΙρΏΪΗ 65: τεχμήριον, ὅτι 
πάρεστιν Ὀρέστης. ὃο 1109: ἧς 

᾿ 
ἱ -᾿ 

γε κατα το .-τὦ 0. 



πον τ σὐμιύνα δον τὴν ἴαχον τὰ στε. ἀύμαυνν ἐτῶν δὲ τὶ 
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προςρῆλϑες, ὕβρτις τῆς ἐμῆς ψυχῆς γεγώς, ΤΊ 
μαστῶν ἀποστὰς καὶ τροφῆς ἐμῆς, φυγὰς 
ἀπεξενοῦτο, καί μ᾽. ἐπεὶ τῆςδε χϑονὸς 

» με 3 2 Υ . τθῦ ἐξήλϑεν, οὐκέτ᾽ εἶδεν 
" τοῖν 

φόνονς πατρώους δείν 
Ἁ ἰχὲ 

ὥςτ᾽ οὔτε νυκτὸς ὕπνον 

3 ἣν , ἐγκαλῶν δὲ μοι 
ἐπηπείλει τελεῖν, 
οὔτ᾽ ἐξ ἡμέρας 780 

ἐμὲ στεγάξειν ἡδύν, ἀλλ᾿ ὃ προστατῶν 
΄ -" ,ὕ 3 ΕΔ ς 

χρόνος διῆγε μὶ αἰὲν ὡς 
110 νῦν δ᾽, (ἡμέρᾳ γὰρ τῇδ᾽ 

πρὸς τῆς δ᾽ ἐχείνου ϑ' : 

ϑανουμένην. 
ἀπηλλάγην φόβου 

ἥδε γὰρ μείζων βλάβη 
ξύνοικος ἢ ἣν μοι, τοὐμὸν. ἐκπίνουσ᾽ ἀεὶ -785 
ψυχῆς ἄκρατον αἷμα), νῦν δ᾽ ἕχηλά που 
τῶν τῆςδ᾽ ἀπειλὼν οὔνεχ᾽ ἡμερεύσομεν. 

ἨΔΈ ΚΎΈΡΆ: 

{τῦ οἴμοι τάλαινα νῦν γὰρ οἰμῶξαι πάρα, 
Ὀρέστα. τὴν σὴν ξυμφοράν, ὅϑ᾽ ὧδ᾽ ἔχων 

᾿ - 3.1 , ΄, Β΄. 4... - 
πρὸς τηςὃ υβρίξει μητρὸς. ἀρ ἔχει καλῶς; 790 

ν. 104, ΤΊ ἃ. πὰ5 ἃ {{]] βῇορ 
Υ. τ08. ἡδύν. Ὁτη ἃ. 

ἠκούσαμεν φήμης ἐμφανῆ τελμή- 
θια, 1. 6. τεχμήρια ἐμφανῆ, ὅτι 
ἀληϑής ἐστιν ἡ φήμη, ἧς ἠκού- 
σαμεν. 

Υ. τό2. τῆς ἐμῆς ψυχῆς] 
ΜοΒΟΒΟΡαΠαΒ Πιοῦυ. Αὐὐ. ἴῃ ν. 
ψυχή" ψυχὴ, καὶ ἡ φύσις, ὡς παρὰ 

Σοφοκλεῖ" ὅςτις τῆς ἐμ ἧς ψυ- 
χῆς γεγώς, ἤγουν τῆς ἐμῆς φύ- 
σεως. ΗΘ β581ὴη6 ὑΘΙη Υ ΚΘ. ΟΟΟΘῸΣ 
ἴῃ ΟΠ]. Ἐπιν. Ηθο. 17. (178. 6αα. 
Μϑοιη.) ἃπα 6.0]. Αὐἱβίορῃ. ΡΙαῦ. 
24. ΤῊΙΪΒ. ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ 15. τιϑθα ἃ 
ΔΥΘΟΠ Θ᾽ τπ|8, ὙΠ 6 πε ΒΟ. 18 τηοϑὺ 
ΟἸοΟΒΟΙν 4ΠΠὸᾷἷ|ὨἪὋ το τι δηᾶ πηϊοα 
ὙΠ Οὐ οχἰδίθηοθ, 15 τηθϑηΐ. 50 
8,180 νϑ8. 780. δηα 1127, Ἡ ΕΜ. 

Υ. τ006. φόνους πατρῴους] 
Νονο ἀποίθβ ν. 9. ΤΥΔΟΙ. 1128. 
Ἡδῖα. Οὔ α; 399: ἦ οὐκ ἀΐεις, οἷον 
κλέος ἔλ λλαβε δῖος Ὀρέστης πάντας 
π᾿ ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πα- 
τροφ ονῇ ὥ- Αἴγισϑον δολύμητιν, 
ὃς οἵ πατέρα κλυτὸν ἔχτα; γ, 197. 
807. ἘΞα ΤΊ. Οὐ. 186. πατροφόνου 
ματρός, νἶο Πὰ8 5] ἴῃ οἵἱσ ραγϑηΐ, 
Ποῦ ΠΟΥ ΟὟ. 

αἴξον ἀπεξενοῦτο. 

Υ. 107. ἐξ ἡμέρας] ἴπᾶ6. δ᾽ 
50115 οτὔα; 1. 6. 1πφοταϊῖα. ΟΕ 
ΜαΑΌΏΠ.. 8. ὅ74. Ρ. 1188. 

ν. τό8. 568}ο!.: ὁ προστατῶν 
χρόνος" ὁ ἐπιγενόμενος. 86110]. 
ὁοα, 1210 5.: ἄνει τοῦ ἐνιστάμενος. 
ὅθ οἡ 'ῬΎϑοΙι. 29 56. 

Υ. 112 5ᾳ. τοὐμὸν --- ἄκρα- 
τον αἷμα 80 ΟΥθοὴ οὗ 1βιπθιθ 
Απῦ. ὅ81: σὺ δ᾽ , ἢ κατ᾽ οἴκους ὡς 
ἔχιδν᾽ ὑφειμένη λήϑουσα μ᾽ ἐξέ- 
πινες. 

Υ. 118. νῦν δέ] ΕἘον {π6 τϑρο- 
υἰτἰοὸὰ οὗ ἐπθ ραυθῖοϊο δέ δῇϑυ ἃ 
ῬΦΥΘΉΌΠ 6515 566 Η δ Υ  Πἢ οἢ Ὑ]ρ. 
Ρ. 847. Ἠδ εἴδθοὸ αποΐίοϑ Δ 6506}. 
ΟΠ οΘρι. 621---629, Οἵ, πὶ οϑύ 8.184. 
δηποῦ. 8. Ο. 
ΝΟ ττ4. τῶν τῆς δ᾽ ἀπειλῶν 

οὔνεχ ̓  Οἱ {π|5. ἀθ6 οὗ ὅπ ὡϑ- 
γ Ὁ ἕνεκα 8566 ν. 880. 

γ. τῖι. ἀρ᾽ ἔχει καλῶς :] 
ΗδνθῚ ποὺ Ῥθθῆ ψ86}} ὑγϑδΐύ- 
οαν ὙΥΏΪΟΙ 15. ΒΡοΙκθη ἰγοῃῖοθ!ν 
ἴῃ 158 56η86: δῖ 1 ποῦ νΘΥῪ 
ψυθύομοαν 850. δρϑΐίῃ ν. 808. 
ΟἸγ δοιηποβίχα,, τα κίπρ ὑπ6 νγοσαβ 

, ξ ΚΡ ἘΟΥΥΣΡ ΟΤΡῊΣ ΤΠ 

ὄέλΣω κά κυ μεν νυ εν 

Ε 
ὥ 
᾿ 

᾿. 

" 



ΕΟ ΤΥ 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 

᾿ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
οὗτοι σύ, κεῖνος δ᾽, ὡς ἔχει, καλῶς ἔχει. 

ἩΛΕΚΤΒΑ. 
»᾿ “Ὁ 

ἄκουε, Νέμεσι τοῦ ϑανόντος ἀρτίως. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ. 
ἴ80 ἤκουσεν ὧν δεῖ κἀπεκύρωσεν καλῶς. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὕβριξε. νῦν γὰρ εὐτυχοῦσα τυγχάνεις. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

οὔχουν Ὀρέστης καὶ σὺ παύσετον τάδε. 79ὅ 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 

δ᾽ ἡμεῖς, οὐχ ὅπως σὲ παύσομεν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
-» Ἵ ἰχς - ἊΣ, Ω εν 

πολλῶν ἂν ἤκοις, ὦ ξέν. ἄξιος τυχεῖν, 
8 εἰ τήνδ᾽ ἔπαυσας τῆς πολυγλώσσου βοῆς. 

ΠΑΙΔΆΓΩΓΙΓΟΣ. 
4 »ν ᾿] ’ 9. » 7 2 5 δὰ 

οὔκουν ἀποστείχοιμ ἂν, εἰ ταὃ εὺ κυρεῖ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
τ δὴ Ἀπ ΔΑ ᾿ "3. 2 » ΜΆ ΤΠ 
ἡκιστ᾽ ἐπείπερ οὐτ ἐμοῦ καταξιί ἂν 800 

"» - ΄ ’ 

πραάξειας οὐτξ τοῦ πορεξυσαντος ξένου. 

ἸἰδονΆΠΥ, ΔΏΡΥΙΠΥ ΤΟ Ρ]65: οὔτοι σὺ 
καλῶς ἔχεις, ἀδηγίηρ' {πῶ 5116 15 
61} ΟΥ̓ τη ῬΥΌΡΘΥ ἐγθα ηθηΐ, 
ἴῃ ἃ5 ΤΟ ἢ ὃ 516 15 ποὺ γοϑὺ ἅ6. 
βύγογϑα ππὰ τϑηονθά ἔγοιη [1{8. 
ΕἘδῚ ὑπὸ ραυίϊοϊο ἄρα 566 ΑἹ]. 289: 
ἔχει 15 τι56 τη θυ ΒΟ Ὁ Π]1ν Ὀγ ΕἸ]Θούγδ, 
Ῥυῦ ῬΘΥΒΟΏΔΙΥ ὈΥ ΟἸγ δ ομμπϑβέσδ. 

γ. ττ9. ἄκουε, Νέμεσι κτλ. 
ΟΠ ΟΙΟΙ ρἰδοϑά ἃ Θοιηπηδ Δἴξο. 
Νέμεσι, 50 δἃ5. ἴο Ἰοίΐῃ ἄκουξ τοῦ 
ϑιανόντος, σοτηρδυΐηρ' θΠ6 ΟΠ] ἱπρ; 
γοΥδ6, θυῦὺ ἃ5. Νϑνθ ΟὈΒΘΥΥΘ685, 
{π6 ΝΘΙΊ6515 οὗ Οτθϑύθβ 15 ἱηγοκοά 
Ὅν ἘΠροῖγα, Ῥθόδαβο ὑχθαθαᾶ ἰη- 
ΟΒΟΪΘΏΟγ, ΜἘ11|6 ΟἸγ δθπη πο δύνα 15 
τ πκίηρ' οὗ Ὁπ6 ροἄάθββ Νέμεσις, 
ὙΠῸ οοΠ]α ΒΟΥ ον ΠΘΘΥ ΠΘΗη πο- 
Ῥοάγν βροῖ. ΟἹγὑδθιμπθδίσδ᾽ Β γοσαβ 
ὡς ἔχει, καλῶς ἔχει, ἀπ ΠΟΥ ρὰ- 
ἩΪΒΒτηΘηὖ ΑΥΘ τηθϑηῦ, ΟἿ {Π6 [ΤΠ 

ὀἔΊΠο γοοεεῖνο Νέμεσι 5866 ῬΟΥΒΟΠΝ 
ου ἔπιν. ῬΠοθη. 187. 

γ. 180. ἤκουσεν κτλ. ΟἸγέδο- 
τη θϑύγα Ἰηθϑὴ5 ὑπαὺ ΘΙ ΡΥΔΥΘΥΒ 
δά Ὀθθὴ ποᾶτ, δῃά Ογοβύ- 
ῬαΠΙΒΠ ΘΑ ἴον τηο αι θα ϊηρ' Ποὺ θα. 

Υ. 782. οὔκοον -- τάδε] Νοί 
γοὰ ὑῆθη δηᾶα Ογὐοβδύθβ 588]] 
ἀΘΒΌΓΟΥ 815 (1. 6. γ πϑρρὶ- 
ἢ.655). ΟἸγίδθιηποδίτα δ 45. {116 
Ῥδυίοῖο οὖν, ποὺ τϑίθυυϊηρ ἤο {π6 
γγΟΥβ. οὗ ΕἸθοίτα,, θα ἤο Θ᾽ οὐ 
ἴῃ ν. 780. 

Υ. 188. οὐχ ὅπως] Οἱ {886 
Ρδυθίοϊθβ 566 1, Ρ. 4582. 466. δπ4 
ἩἨοδτδηπ οὁἢ ΥἹρ. Ρ. 790.0. Βοϑδὲ 
1 9 6  θν Πε᾿ δπευῦ, 

Υ. 184. πολλῶν -- τυχεῖν] 
Οπ {π6 χτοαπηάδπύ ἱπΠηϊἷϊν6 566 
γ. 999: ἴον {πὸ ορίαίνο παύσαις 



ποις  π γν πα τ τ πρ οὺ κι οδδ 
ΝΜ ΠΣ πὴ ν᾿ 

10 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ἀλλ᾽ εἴςυϑ᾽ εἴσω, τήνδε δ᾽ ἔκτοϑεν βοᾶν 
100 ἔα τά ϑ᾽ αὑτῆς καὶ τὰ τῶν φίλων κακά. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 
ΝΣ ΕΞ ΜΟῚ ς ᾽ -» 3 ’ 
ἀρ υμὶν ὡς ἀλγοῦσα κωδυνωμένη 
δεινῶς δακρῦσαι κἀπικωκῦσαι δοκεῖ 80 

᾿ ον ς ΄ ὃς. 9 Ἷ 
τὸν υἷον ἡ δυστηνος ὧὡὃ οὁλωλοτα:; 
ἀλλ᾽ ἐγγελῶσα φροῦδος. 

Ἃ ΄ 2 ᾽ ν᾿ 

ῶ ταλαιν ἕγῶ 

195 Ὀρέστα φίλταϑ', ὥς μ᾽ ἀπώλεσας ϑανών. 
ἀποσπάσας γὰρ τῆς ἐμῆς οἴχει φρενὸς 
αἵ μοι μόναι παρῆσαν ἐλπίδων ἔτι, 810 
σὲ πατρὸς ἥξειν ξῶντα τιμωρόν ποτὲ 
κἀμοῦ ταλαίνης. νῦν δὲ ποῖ με χρὴ μολεῖν; 

800 μόνη γάρ εἰμι σοῦ τ᾿ ἀπεστερημένη 
καὶ πατρός. ἤδη δεῖ με δουλεύειν πάλιν 
ἐν τοῖσιν ἐχϑίστοισιν ἀνθρώπων ἐμοί, 81ὅ 
φονεῦσι πατρός. ἀρά μοι καλῶς ἔχει; 
ἀλλ οὔ τι μὴν ἔγωγε τοῦ λοιποῦ χρόνου 

80ῦ ξύνοικος ἔσσομ᾽, ἀλλὰ τῇδε πρὸς πύλῃ 
παρεῖσ᾽ ἐμαυτὴν ἄφιλος αὐανῶ βίον. 

Υ. 806. ἔσσομ᾽ ὀὁδιπποῦ παν 6 θη τνυϊθῦθη Ὁ ΒΟΡΠΟΟΙΘΒ: ΓῸΥ ΠΘΙΦΉΘΥ 
{Π6 Βιδῦπιδ. ΟΥ̓ ΛΠ 6 ΘΡΙῸ ΤΌΤ 5110 5 π8 Ρϑϑϑδρθ. 1,8. ἃ ΡΥ. τη., 1.0. 1,6. Γ΄. 
μανο ἔσομ᾽, οοαα, Μοῦδϑο. ὕ ϑη., Ζί. ἔσομαι. Ὁ δν 65 Μῖβο. ᾿ουῖδ, Ῥ. 216. 
οοπ͵θούιτοβ ἔσομαι ξύνοικος [πὰ 50 Ῥιμα.1. ἩΥϑ πη ἴῃ μῖ5 ἢγϑυ 
οαϊίοι πουιριῦ {πὸ ργοθΆ016 τοδᾶϊηρ: ξύνοικος αὐτοῖς ΟΥ̓ ἔτι ξύνοικος: 
ὉΠ15 ΒΘΘΙΏΒ ΤΩ ΤΠΟΥΘ ῬΓΟΒΘΌ]6 {Π8} Π15. ΘΟ] Θοὔανθ ἴῃ ὑπ Βθοομά: ξύν- 
οιπος εἴςειμ᾽. Νὸ ἀοπθύ {Π|οΥῪ8 νγὰβ ὁη6 ἤῃῖζθ ν θυ ὕο ὑπ6 Ὑ711016 Ρϑυϊοᾶ 
οοπῃέαϊπ θα ἴπ νβ. 804-806. νἱζ. αὐανῶ βίον, ἀπὰ ξύνοικος νγὰβ Ορροβϑᾶ 
ἴο {η6 Ῥδυθοῖρ] παρεῖσα. Βαῦ {Π6 ΒΟΥ 1068, τπθα π ἀου βίη ϊηρ' {ΠπΠ6 ὁοη- 
βύγπ οὕ] οη οὗ {Π|6 ρα ββαρθ, βι  ρροβθα ὑΠδὺ ἃ ΘΟΠΙΡ]Θῦθ τη Θ ΠῚ ΘΙ Υγ ἃ 8 νγΘΉ Πρ’ 
το π6 νοτᾶβ ἀλλ᾽ οὔτι --- ξύνοικος, ἀπ, ἃ5 πον πᾶν οἵΐϑη ἄοπο, ρα 
ἀονγῃ πψπϑὺ ποὺ ὑπουρμὺ Πὐ [ο οοιηρ]οῦθ [πὸ Ἰδοιιπᾶ. 

οἵ. Οϑᾶ. πὰ. ν. 446. απᾶ ἘΠΙ51]6Ὺ 
οΥ Ἐπὶ. Μ6α. 819. 

γ. 190. τῶν φέλων] Οἴϑη τιϑ84 
οἵ ὁῃ6 Ρϑύβοῃ. ὅδ Οϑά. Ν. 861. 

Υ. 198. ἡ δύστηνος] 1564 ἴῃ 
0Π6 5816 5686 85 ἴῃ ν. 120. 

Ν. 199. ποῖ μὲ χρῆ μολεῖν!:]} 
ΜΙ ΠΘΥ 5881Π1] σοῦ  Πδπ οθ 
5Π4111 566Κ Πο61Ρ} 0 ΑἹ. 1006: 
ποῖ γὰρ μολεῖν μοι δυνατὸν εἰς 
ποίους βροτούς: 

γ. 803. ἄρά μοι καλῶς ἔχει: 
66. ΜΣ  ν 

γ. 806. παρεὶσ᾽ ἐμαυτήν] 

ΒήαΠμΟΚ τοηᾶουβ: ργοβύτανθα; 
Ἡθτπδ ΠῚ ΓΟΥΘΥΪΥ Θχρ ϑιηθα τ: 
οἰνίπρ πρ πγΥ56], ἀοδβροπᾶ- 
πο, Ῥαῤ μον ἸοΐηΒ 10 τ] ἢ τῇδε 
πρὸς πύλῃ: οἰνῖτπρ ΡΤ 561 
ὕο ΔΗΥ͂ 6Υἱ] ΜΠΙΟΝ ΤΏΔΥ δ6 
Ῥτγτοιρηῦ ἀροῖ π16, γἱθΙαϊηρ 
ΤΥ 561, ΤΠΘ ἔστι ΒΘΏ86 15: Π6- 
ΟἹ] οὐϊηρ' τυ 561, 1. 6. ΓΔ ΚΕΙΤ σ᾽ 
Ὧ0 Οᾶτ6 ἔον 8561. ὅο παρξές, 
πΘρΙΘούϊπρ', Οοᾶ, Ο. 1212, 

1014. ὅ6}0]. τθο.: αὐανῶ ον" 
ξηρανῶ, ἥτοι μετὰ σχληρῦτ τος 
διαβιβάσω. ΤΠ νγοτᾶβ αὐανῷ βέον 

ἜΣ ΨΡ τς 

ΞΕ ΕΟ τὼ, 
πῶω λεικυδ ω δἷχ. ὦ νυ Δ... 

ΡΥ ΡΥ ΠΡ ἘΣ ΨΡΙ ὙΠ Ὺ 



Ὸν 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

-»"ὝἪ ᾿ ᾿ ’ 

πρὸς ταῦτα καινέτω τις. εἰ βαρύνεται, 
τῶν ἔνδον ὄντων᾽ ὡς χάρις μέν, ἣν κτάνῃ. 
λύπη δ᾽, ἐὰν ξώ, τοῦ βίου δ᾽ οὐδεὶς πόϑος. 

(στροφη α΄.) 
ΧΟΡΟΣ. 

ν Ὁ τὶ ξ: ᾿ 

8510 ποῦ ποτὲ κεραυνοὶ Ζιός, ἡ ποῦ φαέϑων 
“Ἅλιος. εἰ ταῦτ᾽ ἐφορῶντες 

Γ ΑΥ̓͂ 

κρυπτουσιν ξκηλοι: 

825 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 
Ἅ ἐ 
ὃ ἔ, αἰαῖ. 

ΠΝ: 809. πα, ξῶ. 

ΔΥΘ ἘΠῚ τντϑε ἴο Ππ6 αὐανοῦμαι 
οἵ Ῥμηοοίοίθβ 954. 
ἽΝ. 801. πρὸς ταῦτα]  ποτο- 

ἘΟΤῚΘ6, 1. 6., δϑοδῦβθ. 116 ἐπ ὰ85 Ῥῥτο- 
βχεαῦθα θθίοσθ πὸ ρεαΐθβ. Βυα ΟΕ: 
Ῥαν 1 ΔΏΥ οπθ. οὗ {ποθ 
ΙΗ 15 ΔΏΡΥΤΥ ὙΠ τη6, ἢ6. 
Ἰῇ ἃ Υ. 51 Δ Υ 116. 

Υ. 810. 54. 856801].: ποῦ ποτε 
ο΄ κεραυνοὶ Διός" ἐν τοῖς ἔμπρο- 

σϑεν παραμυϑούμενος ὁ Χορὸς 
τὴν Ἠλέκτραν ἔλεγεν (118 54.}" 
ϑάρσει μοι, τέκνον, θάρσει" 
Ἔτι μέγας οὐρανῷ Ζεύς, καὶ 
ὰ ἐξῆς. νῦν οὖν πανταχόϑεν 
ἀπεγνωσμένης “τῆς σωτηρίας καὶ 
προςτεϑείσης τῆς κατα τὸν Ὀρέστην 
συμφορᾶς, εἰκότως παρακεκινδυ- 
νδυμένῳ τῷ λόγω ἐχρήσατο, ὥςτε 
καὶ περὶ ϑεῶν τι εἰπεῖν, καὶ, ὅλως 
ἀμφιβαάλλειν, εἰ ὅλως ἐν οὐρανῷ 
δίσιν, εἴ γὲ περιορῶσι τοιαῦτα γι- 
νόμενα. καὶ τὸν μὲν Ἥλιον ὡς 
πάντα ἐφορῶντα παρέλαβε, τὸν δὲ 
“Ζ“ία ὡς πάντων δεσπότην ὄντα. 
ΤΙΘ Ὁμοῦ αἴὸ πού ἀοπθίϊηρ' 
γΥϑύμου που αγὸ αοα8, βίηοο Π6ν 
ΒΘ ὙὙΠΠΠρ ἴο Ρᾶ585. ΟΥ̓́ΘΥ 510} ἴῃ- 
᾿πγ165. Ποῦ ΡΒ θηῦ; [ῸΣ 
Ππ15 ψοῦἹα πϑιθμου δῦ ὉΠπ61} οὐ 
ΘΠδυϑοῦθυ ΠΟΥ οἿγο {Π6 σοη ΒΟ] 0 ἢ. 
ΕἸΘοῦτα τϑατῖγθ8, θα ΒΙΙΠΡΙΥ ΠΏΡΙΥ 
ὈΥ πον απθϑίϊοα: ἃ5.1 ὈΘ6Ι16Υ6 
ὉΠ αὐ {Ππ6γ6 816 δον δηᾶα ὑῃ6 
δι, 0 ἸΙοοῖκ ἀονη πἀροῃ, 
αἰ ἃ ἀνθηρο ὑπ πϊβαθοαρ οἵ 
6, 1 δὰ οοὐύϑιίη πα Π6Ὺ 

ὙΠ ποὺ ΔΊ]ον ὉΠ. 6 86 1 ἔδ ἢ ΟἹ 8 
4665 ἴο Ρᾶ 55 ΔΎΘΥ ΠΡΌ - 
1858.64ᾳ. 

1014. κεραυνοὶ -- “Ἅλιος] Κε- 
ραυνοὶ Ζίιός. τὸ τηϑῃϊοπρᾶ, Ὀ6- 
ὀϑῖιθ6. τι804 ΡΥ Ψαριίου ἔου ὅπ 
ῬαμΙβηθηῦ οἵ ἴπΠ6 ψιοκθα. 85.688 
Υ5. 1046 5ᾳ. Το ὅτιῃ 15 Βροΐζθῃ οἵ, 
Ῥθοόδιιθθ ἢ6 5665 ψΠαὺ ΠΆΡΡΘῊΒ. 0 
φασί Ῥούζου {πὴ {πὸ οὔμουν αοὔβ. 
ΟΥ ΤΎδθι: 101. τὰ ποῖδ. Βόὰ 
ῬΟΥΤΘΥΒ δ16 ἈΒΟΥ ΘΑ ἴο ον, ἃΒ ἴῃ 
γ. 110. οὐὁ [015 γῥαν: Ζεύς, ὃς 
ἐφορᾷ πάντα καὶ κρατύνει. 

Υ. 819. 5680].: κρύπτουσιν 
ἕχηλοι; οἷον οὐκ ἄγουσιν εἰς φῶς 
τὴν τούτων παρανομίαν. ΤἼῊΘ 5656 
οὗ {πῸὸ τυυουάβ5 εὖ --- ἕκηλοι 15. Π185: 
ἘΠ οῦ. σὺ ΡΟΝ Π ΒΒῸ 
ΒΜ η ΡΒ ΘΔΙΤΑΪΥ, ἃ 4 ψΥ 11] 6 Θ τὰ 
το τϑιηαΐη ἀηραπ 56. χρύ- 
πτϑιν ο ΘΟ 668] ἃ ΟΥ̓́Θ, [5 δΔᾧἢ- 
ΡΠοα τὸ ποθ πὸ 4ο πού ν 15} 1 
ἴο ΡῈ ριιμἱϑῃθα. Τ] 6 ρυόποόπῃ ταῦτα 
ΤΟΥ ὅο ὅΠ6 ᾿τηρίοιιβ σγουβ πα 
466645 οὗ ΟἸγἐδοιηπθβίνα. Ἐν. «8 - 
ΦΟΡ 5 ΟΌΒθυυ 5 {πΠαΐ ἕκηλοι ΒΙρ Π 65 
δ 6 6 ΟΠ ΤΕ Γ1.6 ἃ. 
τϊπ , Θα 50., ΠΟΙΟΥ͂ ΔΗΡῪΥ 1 
{Π6 νυιοἰςοα, ποὺ ἀθβίσοιιβ οὗ ριιη15}- 
1ηρ' ὉΠ Θηη. 

Υ. 818. ὃ ἔ, αα 1] Ἐ]θοῖτα 5166 
θϑγβ αὖ {16 ἐποαρΐ ἐπαῦ πὸ αοαβ 
ΑΥ̓͂Θ ΠΥ ΠΠΠηρ [0 Τα] γθηρθϑηοθ. 
ΤΠΘ ΒοΠο δὲ οχρίαΐηβ: ϑρηνεῖ ἡ 
Ἠλέκτρα τὸν ἀδελφόν" ἐλεεινὸν 
δὲ λίαν τὸ τοιοῦτο μέρος. 
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᾿ 8 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

᾿ ΧΟΡῸΣ 
ᾧ - τὰ , Ἅ) ἢ ὦ παῖ. τί δακρύεις ; 

᾿ ἩΛΕΚΤΡΑ. : ελοϑο 
; 81ῦ φεῦ 

Ὶ ΧΟΡΟΣ, 

μηδὲν μέγ᾽ ἀύσῃς. 880 

᾽ ἨΛΈΚΤΡΑ. 

| ἀπολεῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿ τ πὼς; 
ἩΠΛΈΕΚΤΡΑ. 

᾿ εἰ τῶν φανερῶς οἰχομένων 
820 εἰς ᾿Δΐδαν ἐλπίδ᾽ ὑποίσεις. κατ᾽ ἐμοῦ ταχομένας 880 

; Υ. 814. ὦπαὶ, τέδακρύεις:] 
ἢ ΤῸ ΟΠουτβ αὐτὸ ποῦ τ] ἀΒΚΙηρ' 

ΕἸΘοῖτα ἢν 516 γ 6605, Ρεὺ βαγίηρ' 
1 αν οῦΥ: 66 Ρ ποῦ, ΕἸΘοῦτγδ. 

ὶ Τ 15. 1 ἃ νίθνν ἴο οομηΐογῦ ΠΟΥ 
Ι τη {Π6 οχοθδδῖνο ουϊοῖ, ὑῃΊῸῃ, 
᾿ : ΒΥΧΟΩΡ' τη 464 ὉΠποῖρ 586 15. 516 
ἶ οφηηοῦ ΘΟὨὗΤΟΙ], Ὁπαῦ πον βιρροβί: 

ἄο πού σῖνγϑ τπρ 811 πορὸ {μπδΐ 
] {Π686 ΟΥ65 ΜὙ1ΠΠ γού τηθοῦ 
᾿ 1610 ἀοβονίβ. ΒγΥ- ἃ 51Πη1|8. 

Ἰάϊοη ἴῃ Οθιηδῃ, ᾿ἰηϑίθαα οὗ {Π6 
αποδύϊοη Κιπα, γἃβ νοϊηβύ ἀπ 
γ 86 {πΠ6 οηΐϊτοεΐγ : Κὶπ, 
γγοίηθ ἰού! Ι͂ἢ ὙΠΟ 56η86 
[πΠ6 νου οχρυύοϑϑίηρ ΘΟΘΡΙΠρ' 
τητιδῦ 6 αἸΒΌΙρ 5η6 4 ἀΡρονο {Π6 
γοϑύ Ὀ. Ῥυομ ποι αὐϊοη.. 

Υ. 816. φεῦ} Φεῦ ἰ5 αἰπποϑύ 
ἰνῶν 5 Ὅπ Θχοϊδιηδύϊοη οὗ ἃ ρϑὺ- 
500. 51 6Υἱπρ' ΒοΙ ΤΠ ἱηρ' τηοδὺ πη- 

) ὙΟΥΠΙΪγ, 50 ὑπεῦ Ὁ 15 θαυ νυ {ΠῸ 
ΒΘΤΊ6 8.5 1 ΟΠΘ Ὑγ6Υ6 ἴο 580: 1ὖ 15 
ΒῃδΙηΘία], 10 15 θαγθ], 10 18 
Ὠαίοία]. Οὗ ν. 7104, ΑἹ. 958. 
1200. ΟΘᾶ. ἘΝ. 816. 964. Απῇ. 1048. 
1210. ΤΎΔΟΙ. 987. ῬῊΙ]. 428. 1018. 
1802. Τη6 ποίθ οἵ {πῃ 'οποϊταβί 
ὈΒΌΔΠΥ ΔΡΡομαθα το νβϑ. 810 μα. 
ὈΘΙΟηρΡΒ [0 {π|8 Θχοϊαμιδίίοη: δεῖ 
δὲ τόν ὑποκριτὴν ἅμα τῇ βοῇ 
ἀναβλέψαι τε εἰς οὐρανὸν καὶ τὰς 
χεῖρας ἀνατεῖναι" ὃ δὴ κωλύει ὃ 
Χορός, μηδὲν μέγ᾽ ἀύσης. Τ}ῖ5 
5 αππϊξθ το {πὸ Ροϊηΐ, ἴον {Π6 ΟΠοΥτιβ 

ΔΘ αἴνοϊα {πῶ ἘΠΘοΐγα, ἴῃ ΠΟΙ 
ἀθϑρϑῖν, ΤΔῪ τιὐΐθι ηρίουβ ὑγοΣα 5 
ἀρεϊηϑὺ π6 αοὔβ; πα ἴο ργθνθηΐ 
τπῖ5, ἰητουναρῦ. μδὺ ΠΗ ἘΠ γνγοΥ8, 
μηδὲν μέγ᾽ ἀύσης. 

Υ. 811. ὅ.8}ο].: ἀπολεῖς" δαι- 
μονέως τοῦτο ἐπήγαγεν" οὐ γὰρ 
ἀμελήσασα τῶν ἀπὸ τοῦ Χοροῦ. 
ἐπιτιμήσεων ἐρεῖ τι ἀπρεπὲς εἰ 
ϑιεούς, ἐπεὶ καὶ τελέως ἀμηχανεῖ ὁ 
“Σοφοκλῆς εἰς τοὺς ϑεοὺς λασφη- 
μῶν" καὶ γὰρ εἷς ἦν τῶν ϑεοσε- 
βεστάτων᾽ ἀλλ᾽ ὥςπερ δυςχεραί- 
νουσα ταῖς ἐπιτιμήσεσιν ὡς ψυ- 
χραῖς, τοῦτο φησίν. ἘΠροῦχα οχ- 
Ῥ᾽ΔΙη5 1 ἴῃ ν8. 819 566. 

Υ. 819 54. εὐ τῶν --- ὑποίσεις] 
1 γοὰ δίνο. τῆὸὁῳΨὌσ δ ΠῸΡδΒ. Οἵ 
{ἘΠ οβΟ 0 816 Καοῦ ὑο παγ6 
ἀδοροοπαοθα ᾿ἴπτὸ ἩἨδᾶθβ. ΑΒ 
Ἐ]Θοῦγα᾽ 5. Θηδγ6 ΠΟΡΘΒ οὗ γϑύθηρΘ 
μδά ἀοροπαθα οὐ ποὺ Ὀτοῦποι, οὗ 
Π086 ἀθοῃ 5Πη6 πδᾶ π5ὺ πραγ, 
516 Ἰηθϑὴ8 ὈΥ {πϊ5: 1 γοῖι 58 0 
{Π 6160 γϑὺ γϑιηδῖηβ ΔΠΥ͂ ΠΟΡΘ 
οἴτουθηρθ. ὅπ ἀθη168 ὑπαῦ ΔῊΥ 
(065 τοιηϑῖη. Νοίθ {Π6 ΘΧΡΥΘβΒῖοη 
τοῦ οἰχομένου ἐλπίδα ὑποφέρειν, 
[0 βσίγε ΒορῈ οὔ ομε ἄθϑδᾷᾶ, το 
Ὀ14 ὁπ Βορὸ δηγύπίηρ ΠΥ 
ι ἀρδᾷ δ. 80 ἐλπὶς ἀνδρός, 
γ. 1400 54. 

Ὑ. 820 54ᾳ. κατ᾽ ἐμοῦ --- ἐπεμ- 
βάσει] ὅ66 ΑἹ. 1820. 

ἡ α͵αὟἦοὐὐν δον 

Ἵ 
᾿ 
ἢ 

Ἧ 
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μᾶλλον ἐπεμβάσει. 
(ἀντιστρ. α΄.) 

ΧΘΕΌΣΙ 

οἶδα γὰρ ἄνακτ᾽ ᾿Δμφιάρεων χρυσοδέτοις 
ὄρκεσι κρυφϑέντα γυναικῶν" 

καὶ νῦν ὑπὸ γαίας 

ΕΑ ΤΡΟΑ: 

895 ἃ ἢ, ἰώ. " 840 
ΧΟΡΟΣ, 

“4 3 , 

παμψυχος ἀνασόσει. 

Υ. 822 54ᾳ. οἶδα γὰρ κτλ.] 
ΤῊ ΟΟΠΠΘΧΙΟΩ ἰθ58: 1 Μ1] ποῖ 
ο68856 ἴο οὐξοιηρὺ ἴο ΘΟη801]16 
196: ἔογ 1 Κπον {πε Ατὰ- 
ΡΒΙδΥαι5. 4150. ΔΙ ΠοΟΌαΡΙ Π6 

Ο ῬΟΥΙΒΙΘα τ ΒΥ ΌΙΥ ὉΠ γοαρ ἢ 
Π15 ον 16, γοῦ ΠΟΥ ΘΠ] ΟΥΒ 
1πΠ6 ισμοδῦ ΠΟΠΟΙΤΥΒ ΔΙΠΟΠρ' 
{πὸ ἀθεα, [ἿἋῺ τπρηὐϊοηΐηρ {Π6 
ΠΟΠΟΌΥΒ Θη]ογθα ὈΥῚ ΑἸΡΠΙ ΔΓ δτι8 
ΘΙΠΟηρ πΠ6 '΄ιθῃΒδιθβ, πὸ ΟΠοσιβ 
ὙΥ15 το οἷγο Ε]θοῖγα ἤορο5 ὑπδΐ 
᾿Αρδιπθιηποι ἴοο Πδ5 δοσπινοα {πΠ6 
ΘΊΟΥΥ οὗ ᾿πητηουία! εν. ΓΘ. ΒΓΟΥῪ 
το 16 {πὸ ρΡοοθὺ ὑϑΐθυβ 15. δ. 5 [0]-᾿ 
Ιογγβ: Υ μθη ΑἸ ΡΠ δΥατιβ, ὙΠῸ νγὲ5 
οΙ θα τὰ ἐπα πον θᾶρα οὗ ἔπ- 
ταγιν,, τοίαβοα το Ἰοΐη ὑπὸ δύ οἵ 
Ῥοϊγηΐοοβ ἀραϊηδὺ ΤΠ6Ρ 65, θθοδι56 
Γουθυγασηθα οὐ μἰ5 ἀθαῦ, 1 Π6 61 

᾿ 850.) Π6 γγε8 ΟΡ ΘΙ]6α ὉΥ [15 ννιῖ6 
ΘΥΡΏνΙΘ, πὸ πα θΘθη οουτιρίθα 
Ὅν Ῥοϊγηΐοθβ γι ἃ σοϊάθῃ ἡ θοΪς- 
Ιδο6, ἴο 5πδύθ ἴῃ η6 Θχρϑαϊίοῃ. 
Οὴ Πὶβ ΡῬϑυιβῃῖηρ, ΠῚ βοὴ ΑἹ- 
Ομ Θοὴ 516 ΒΥΡΠΥ]6 ἴῃ ΤΟΥΘρΘ 
ἴον ποὺ ννἱοῖθάμοϑβ. ΟἿ, οι. Οα. 
λ, 821. δῃᾷ Ὧ15. ὅοῃ 01. ΑΡρο]ῇοᾶ. 
ὙΠ 1 9... πο ρα το ΤῊ 66. 
ΒδΘμτ οα Ἠοχοαοί 1, 40. 

Υ. 822 5ᾳ. χρυσοδέτοις -- 
γυναικῶν) Τίιο ραν οῖρ]8 κρυ- 
φϑέντα διρυῆθα θτιτϊοα ἴῃ {Π6 
σα, πιάάθη. ὅθε. Απί. 98. 
ἜΠὀ5 ροοί ΤΟΥΟΥΒ το ὑπ δοοοιηῦ {πὲ 
ΑἸΔΡἰδτϑτβ ΟΡ ΠΘΥ τυ} Π15 ὁπ δ- 
τοῦ γγδβ βυυ ]] ον θα τὸ ὈΥ ἃ γϑννη- 
ἴπρ οὗ {Π6 θαυνΐῃ. Οὐ Ῥίπάδτν. 
Νεια. ΙΧ, 24: ὃ δ᾽ ̓ Δμφιάρῃ σχίσσεν 
κεραυνῷ παμβέᾳ Ζεὺς τὰν βαϑύ- 
στερνον χϑόνα, χρύψεν δ᾽ ἅμ᾽ 

ἵπποις. ΤΙ6 νου χρυσοδέτοις 
ἕρχεσι Δ. 6 «χρ  αἰποα Ὀγ {ΠπῸ ὅ.6}0!.: 
τῷ ὅρμῳ, ὃς ην ἐκ χρυσοῦ πεποιη- 
μένος, τὸ δὲ ἕρκεσιν οἷον τοῖς δὲ- 
σμοῖς καὶ φράγμασιν καὶ τῇ ἀνάγκῃ 
τῇ ἀπὸ τοῦ ὅρμου γενομένῃ. ἐν ον: 
ἴθ. ἃ ἄσι]6 τηθϑπΐηρ ἴῃ ὅπ ψονὰ 
ἕρκη, ἴῃ {πὸ 56η86 οἵ ἃ βπϑοκίδοθ 
πη δ τὰν 8 ἘΣῪ Δ ΝΣ Πα 6. - 
δἰσποίϊοπ ἐδ ΡΙοίοα ἀρϑῖηϑύ 
ΘΏΥΟΙΘ, ἃ 5η876. ΤΠ6 ἔΟΥΊΘΥ 15 
ῬΙαΐη ἔτοιπ [Π6 αα]οοῖνγο χρυσοδέ- 
τοῖς, ὍΝ ΜΉ16} 8566 Απύ. 931.., ὉΠῸ 
Ἰαύίου. ἔτοπι κρυφϑέντα ἀπ γυ- 
ναικῶν. ΤΠ 6 πϑοκίϑοθ, συ Β 10} Εν1- 
ῬΆγ]6 τροορῖγοα ἔγοιη ῬοΪγηῖΟθΒ, 
γᾶ Ππ6 ὁδῖιθ6 οἵ ΑἸ ρ ἢ Ἶαγδτιβ᾽ βϑῦ- 
{ϊπρ' οαὖ ἴο νγᾶν, πα οομβθαπθηΐ 
ἀορύνιοίοι, δ5 πα θΘΘη ἔου βΘ ἢ 
Ργν Εσῖρην]θ, ἴο τ ποβ6 δάνιοθ Ατη- 
ῬΠδτατι5 Πἰπ561 πα ῥγομιῖβοα 
ΟΡ θάϊοποθ ἴῃ ἀπΡίοιβ τηδὐξουβ. 5.866 
6 Ὑυοῦβ αποίορα οὁἡ Ὑν. 829. 
ΑἸΘΠΟοΙΡῚ γυναικῶν 15. 5814 πηϊ- 
ὙΘΥΒΘΙΠγ, ἃ5 6 580 ἴῃ Οϑυηϑη 
ἀΌτγ ἢ , οῖρ ον ἄν δὴ δ᾽, ΜΠ ΘῈ γγ6 
τηθϑη θα 6 ΟΠ, ΕΥΊΡΉΥΠΘ 
ΔΙΟΠΘ. 156. πἀπάογβϑίοοα. ΟἿ, Οδά, 

Υ, 826. 5680]. : πάμψυχος 
ἀνάσσει" ἀντὶ τοῦ πασῶν ψυ- 
χῶν ἀνάσσει, αἱ δὴ ἐν χρείᾳ κα- 
ϑεστᾶσι τῆς ᾿ἐκείνου μαντικῆς. “ἤ 
πάμψυχος, ο διασώσας πᾶσαν τὴν 
ἑαυτοῦ ψυχήν, ὃ διαπαντὸς τὴν 
ψυχὴν σώξων; ὃ ἔστιν ἀϑάνατος. 
Τ6 ἤν τηδουργοίαίίοι, ὑποπρἢ 
ΘΡΡΙον Θά ὈΥ {π6 Ἰθαυηθά, 15 απ. 
Ἰηοουγθοῦ, ΝΟΙΡΠΘΥ νγογο ὅπ 5015 
οἵ ὅπ6 ἀθϑα βιιρροβθ το οοηβϑα 
ΡΙΟΡμοίῖβ, ποῦ οὐ πάμψυχος 
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ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

φεῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

φεῦ δῆτ᾽ ὀλοὰ γὰρ 

ΗἩΛΈΚΤΡΑ. 

ἐδάμη. 

ἀνάσσει, θ6 ϑαπίναϊθηῦ ἴοὸ πασῶν 
ψυχῶν ἀνάσσει. Τὰ ἔδοῦ, Δταρμῖα- 
γϑτι5 15. ὁ8116 4 πάμψυχος, Ὀθοδτιβο 
ἢ6 τού ηθα ΠῚ. τηθηΐα] ἔοι 165, 
Ὁποιρ ἀθααά, Εον {Ππ6 5ι86465 οὗ 
ἐπ ἀθαᾷ σοῦ οομπβι ον ἄφρα- 
δέες, ἃ5 ὕπ6ὺ δἃ.θ. θα ]]6α θγ Η τη. 
Οα. λ, 414: πῶς ἔτλης Δἰδόςδε 
κατελϑέμεν, ἔνϑα τε νεκροὶ ἀφρα- 
δέες ναίουσι, βροτῶν εἴδωλα κα- 
μόντων. ΤΈΟΒ6, ΟΝ ὅπθ ΘΟΒΓΥΔΙΎ, 
ΜῈῸ δα Ὀδθη ἐοἸθονα θα ον γγ15- 
ὁπ γν 8116 οὴ θαυ δ ὑγ 16 ΒΟ ΘΕ ΪΠΠ65 
ἀποτιρηύ το τούδιη ὉΠ 61} ΒΘ ΗΠ 565 ΘΥΘῊ 
ΘΟ ηρ᾽ 1Π6 ἀθαα, ἃ5. νγὰδ 6 οα86 
νἐῸἢ ῬΊγοβίαβ᾽ μάντιος ἀλαοῦ, 
τοῦ τε φρένες ἔμπεδοί εἶσιν" τῷ 
καὶ τεϑνηῶτι νόον πόρε Περσεφο- 
νξια, οἴῳ πεπνύυσϑαι" τοὶ δὲ σκιαὶ 
ἀΐσσουσιν, Ἡ οι. Θά. κ, 490 5ᾳᾳ. 
Απα 50 Ατηρ δυϑιιβ νὰ ὑποιρηΐ 
ἴο ἢᾶνα ἔογϑίοϊα πὸ ἔπύισθ [0 τη 6 
ΟΥ̓́Θ. ΔΥΡΟΙ «ἀθαίῃ... Οἵ. Ο,Ἷἵοοτο 
4Ἃ6 Ὥινίῃ. 1, 40: ΑἸ ρΡ ἢ 8 Υ 8 Πὶ 
δαῦθα 510 Ποῃογδυϊῦ ἔδιηδ 
ατγδθοῖδο, ἄρτια Βα ογοῦαν, 
αἴᾳαπο αὖ Ὁ οἷα 5 5010, ἴῃ 410 
οδὺ Βαμπδαίαβ, Οὐδ Θα]ἃ «Ροῦε- 
Ῥθη αν, ἪΘ 18 μου β814 ὑπὸ γῆς 
ἀνάσσειν, ἃ5 Θῃογίηρ ποι θα 
πὸ βϑπιθ αἰρηϊγ πο πα 1614 ἴῃ 
15 116, ἴον 1 νγὰβ ὕπ6 ορϊῃίοη οὗ 
16 δηοἰθηΐβ, 566 ΒΥ ἢ Κα ὁ ΑΘ50}.. 
Ῥρυβ. 688, {πδῦ Κίηρθ, γγηὸ Ππδα ΒΘ ἢ 
ἀἰβυιπρτΒη6α Ὀν {ποῖν ομδυδοῦθυ 
δα ἀθοα 5 ἀπγῖηρ' 16 πὴ οχοϑυ- 
Οοἶβθ αὶ [16 β8η)6 ῬΟΎΘΙ ΟΥ̓́Θ πὸ 
ἀρεοᾶ. δὅο ἴΠγϑ8θ5 ἴῃ Ἠδᾶθβ δά- 
ἀγθϑθοθ ΑΘΠΒΠΠ]165 (Η οἵ. Οα. Ἅἃ;, 
481 544.): σεῖο εἰν ᾿᾿χιλλεῦ οὔτις 
ἀνὴ προπάροιϑ'ε μακάρτατος, οὔτ᾽ 
ἄρ᾽ πίσσω. πρὶν μὲν γάρ σε ξωὸν 
ἐτίομεν ἶσα ϑεοῖσιν, ᾿Δργεῖοι, νῦν 
αὖτε μέγα χρατέεις νεκύεσσιν᾽, ἐν- 
ϑαδ᾽ ἐών. --- Ἐὰ. 1 ἃ 6005 15 οὗ ἃ 
αἰ ουθηΐ ορίπίομ, ἀπ {π|ηκ5 ὑπδὶ 
ἴπ686 γοΥβ τοίου ἴὸ {Π6 816. οὗ 

ΑἸΡΒἰαΥϑῖι5 πανίηρ 66 βυγϑ]] ον 
ἋΡ ὈΡ πΠ6 ϑαυίῃ; 50 {πῶ 6 νηΐ 
ἴο ὅπ 5ῃεβιθ5. τ θοάγ πᾶ 5οι] 
ΔΠΠΙΚ6 πη] ]πΡ θα ἀπα ρουθοί. 

Υ,, 827. 56Π01.: φεῦ" μνησϑεῖσα 
τῆς ̓ Εριφύλης ὴ ̓Ἠλέκτρα ἀναβουᾷ 
πὶ τῷ ἤϑει αὐτῆς δυςχεραίνουσα. 

Υ. 828. ὅ6110]1.: φεῦ δῆτ᾽ ὁλοὰ 
γάρ᾽ ὃ Χορὸς συγχκατατιϑέμενός 
ησιν., ὅτι δικαίως ἀνεβόησας 

ὁλοὴ γὰρ ν ἡ Ἐριφύλη" ορα δὴ 
οὖν, εἰ ἔπραξέ τι ὁ Χορός" ἀπέ- 
σπασε γὰρ αὐτὴν τοῦ ϑρηνεῖν ἐμ- 
βαλὼν τὸ κατ᾽ αὐτὴν μύϑευμα. 
10 15. ον ἄθηῦ ἔγοι ὑπ6 8016 Ρ885- 
βαρ ἐπαὺ ὀλούς ἰ5. ΠΘΙΘ δ5 Θύϑυυ- 
ὙΠΘΥΘ 6186, δοῦν 1 βιρ Πο  ΊΟΗ. 
ΤῊΘ Ομονιβ νου] ποῦ δὐρῖιθ {Π6 
ΘῈ] οὐ ΕΥΙΡΉγ16 ἔγοια ποὺ οὐ 
ἀθαῖῃ, μα ἔγοια ὑπ ἀθϑύγπούϊοι 
586 πᾶ ὙΤΟΙΡ ἢ οη οὔθ γ8. 16 
γον 5 ὁλοὰ γάρ ἃΓ6 σ'ΘΠΘΓΆΠΥ δας θὴ 
δ5 ἃ ΘΟΙρΡΙοθ βρηΐθποθ, Ρπῦ {Π6 
ὕστιθ χα ρϑηϑύϊοη 15 δῦ ἐπ ΟΠοστιβ 
γγΟΥΘ ροιῖῦ ἴο 58 Υ ΒΟ ΒΪΠρ' το 
{π|5 οἴοοι: ὀλοὰ γὰρ ἐφάνη, πᾷ 
6 γ6 ᾿ἴηὐουυρίθα Ὁγν Ε]θούγα οχ- 
οἹαϊπηῖπρ ἐδάμη. Οἱ {πὸ ραγέϊοϊθ 
δῆτα 566 ν. 1144. -- Ἐν. δοοθ 5. 
ἢδι5. Θομητητπηϊοαύθ 0 τὴθ ὅπ6 [0]- 
Ἰοννῖηρ' ΓΘΠΊΔΥΪΒ. Οἡ ὑπΠὶ5 ραβΒαρ: 
Ὁ ΓΘ ΟΠογχιβ Ππανίηρ τοϊαύθα {Π6 
4.016 οἵ ΑἸηρμίδνδιβ οὴ δοσοιηῦ οὗ 
{Π6. γϑβϑιηθίθποθ οὐ ὅπ ἴαΐθ οἵ 
ΑρΔΘΙΠ ΟῚ. δ ηα [Π6 μαηϊβδτηθηΐ 
οὐ ΕΊΡῃν 19, ἘἸΘοῦτα τθϑη8 πού πηρ' 
ἸΟΥ6 ΡῪ φεῦ ὑπδῃ δ Θχοϊατηαύῖοι 
ΟΥ̓ οΥἹϑῦ δηα ἀβιοηϊβηηθηί. ΤῸ 
ΟἸοΥτΒ. ΘΟΠΣΩΒ 1 ΡΥ φεῦ δῆτα; 
ὑπαῦ γνυθῦο θα γγοϊηδη γγὰ8 ΡΠ 5η 6 
ὙγΠΘῺ δ) ΔΥΘΉΡΘΥ οὐ ΑἸΩΡΒΐ γαῖ 
ΔΙΌΒΘ; ἃηἃ {ῃθῖθ 18. Β0ΠῚ6 ΠΟΡΘ 
Πού ἔονο ΤῸΥ π66, ΤῊΘ πη Θϑ 1 ηρ' 
Οὗ 1π6 ΟΠἸοσιιβ 15. οαπρη ἀρ ὈΥ 
ἘἸΘοῦτα, θα 516 58 Υ8 5Π6. δ 8. ΠῸ 
ΠΟΡΘ 5ῖποθ ΠΥ ὈγοῦΠοΥ 15 ἀθδᾶ, 

ἐλ ι "ἃ 



ΕΓ τ ΡΥ ῊΣ 

 Ψομένης ἐπάγει τὸ ναί. 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 81 

ΧΟΡΟΞ. 

ναί. 840 

ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

880 οἶδ᾽, οἶδ᾽ " ἐφάνη γὰρ μελέτωρ 
ἀμφὶ τὸν ἐν πένϑει᾽ ἐμοὶ δ᾽ οὔτις ἔτ᾽ ἔσϑ᾽᾽" ὃς γὰρ 

ἔτ᾽ ἦν 

φροῦδος ἀναρπασϑείς. 

(στροφὴ β΄.) 
ΧΟΡΟΣ. 

δειλαία δειλαίων κυρεῖς. 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

88ῦ κἀγὼ τοὺὐδ᾽ ἴστωρ, ὑπερίστωρ 860 
πανσύρτῳ παμμήνῳ δεινῶν 
στυγνῶν τ᾽ ἀχέων αἰῶνι. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἴδομεν ἃ ϑρηνεῖς. 

Υ. 831. ἔογιηβ ἔγγο [1πη65 ᾿ὰ Π1πᾶ. 
ν. 886. δεινῶν. Ὀϊπάοτ τϑϑᾶϑ πολλῶν. 
Υ. 838. Θίπ ον τοδᾶβ ἁϑρήνεις. 

Υ͂. 829. ὅ6}0].: ἐδάμη" ἡ Ἔρι- 
φύλη δηλονότι" ὃ δὲ λόγος ἀπο- 
φαντιπός" ὃ Χορὸς δὲ ὡς πυνϑα- 

ἘΠΘοῖγα 
ΤηΘ8η8 ἃ 8 5] δῖη, γοῖ 58 γγΥγ. [|ἢ 
αοδῃ: ἅτιὶ Ἰοὺ, 516 Βοιτ τὺ 
ἄδθὴ Τ᾽ οάο θοδίγαϊί νγογάθῃ. 

Υ͂, 880 544. ὅ.9}0].: οἷ δ΄, οἵδ᾽" 
ἐφάνη. οἶδα, ὅτι ἐδάμη. ̓ ἐφάνη 
γὰρ ὃ πιμελούμενος τοῦ ἐν τῷ 
φόνῳ, τουτέστι τιμωρὸς τοῦ πα- 
τρύς" ἐμοὶ δὲ οὐδεὶς πάρεστιν, ἅπο- 
ϑανόντος Ὀρέστου. ὁ μὲν οὖν Χο- 
ρὸς παρέβαλε τὸν ̓ Δγαμέμνονα τῷ 
᾿μφιαράῳ,ἕἵνα ἡ Ἠλέκτρα εὔελπις 
εἴη περὶ τοῦ πατ ὅς, ὅτι τεύξεται 
τιμῆς τινος" ἡ δὲ φησιν, ὅτι ᾽4μ- 
φιάραος ὑπὸ τοῦ ̓ Δλαμαίωνος ἔτυχε 
τιμωρίας " πάνυ δὲ περιπαϑὼς τὸ 
πᾶάϑος τοῦ ᾿Δγαμέμνονος εἰς ἕαυ- 
τὴν μεταφέρει διὰ τοῦ ἐμοὶ δ᾽ 
οὔτις. ΑΒ δ 15. οϑ] θᾶ μελέτωρ 
ἀμφί τινὰ ΨΠῸ 15 18 8 ΔΥΘΉΡΘΥ 
Οὗ ΔΏΥΟΠΘ, 80 ἴῃ ν. 237. ἀμελεῖν 
ἐπί τινι 15 υϑοᾷ οὔ {ποθ ὙΠῸ 
πθρ]οοῦ [0 ΔΥΘΏρΡΘ ΠΥΟΠΘ. 

Υ. 831. ὅ680].: ἀμφὶ τὸν ἐν 

πένϑει" τὸν ᾿μφιάραον. Τό 
ἀθδα νγὰβ ὑποιρηῦ ἐο ρυΐθυθ ἃ8 ΙΟΠρ' 
ε.5 ἢ6 τϑιηδϑηθα πηγϑυθηρθή. 

Υ. 884. 5680]. : δειλαία δει- 
λαέων" καὶ τοῦτο εἶδος παραμυ- 
δίας, τὸ εἴς τι παραχωρεῖν τοῖς 
λυπουμένοις καὶ “συγχωρεῖν αὐτοῖς 
κλαίειν, ὡς ἐπὶ ἀπαρηγορήτοις κα- 
κοῖς. ΕρΥ ὅπ Ρἤγαβα δειλαέα δει- 
λαίων 8566 ῬΆΠ]. θὅ. οἡ κυρεῖς ν. 460. 
ΤΟΒ 50 η., ὙΠῸ 18 [Ὁ]] ον Ὅν 
ΒΟΙῚ6. Οὗ {Π6 Θαϊίουβ, ᾿ὐουρυθὺβ ἴ{: 
γοι ὈΠΠΔΡΡΥ ΘΔ ὈΠΉΔΡΡΥ 
{Π1η68.Ψ 

Υ. 88ὅ 54ᾳᾳ. κἀγὼ -- αἰῶνι] 
ΤΊ ἀεύῖνο αἰῶνι βϑύνθϑ ἃ 5 δὴ ΔὈ- 
Ἰαΐῖγα οὗ ᾿ηϑύστιηθηῦ, ἀθρθμαϊηρ' οῃ 
ἐπ6 νου 8 ἴστωρ, υπερίστωρ. ΤῈ 
σϑηϊίγο ἀχέων ἀοροπᾶβ ποὺ ὁ 
ἴπ6 βαθβίδηϊιγο αἰῶνι, θυ} οἢ 1Π6 
δα ]θοῦῖνο πανσύρτῳ, 61] ἐ1116α, 
ὙΠῸ 15. ΥἹΟΉΟΥ Ἰοϊποα ν ἢ 186 
δϑμϊῖνθ. ΤῊΘ οἴου δἀ͵θούϊγο παμ- 
ἱμήνῳ ἰδ ΘΧρ]αϊπθα Βγ {πὸ δομποδϑε: 
πολυχρονίῳ, διηνεκεῖ. 

Υ. 888. εἴδομεν ἃ ϑρηνεὶῖς] 
ο ᾶγϑ βοὴ ψῇῆϑῦ γοὰ 8090 

0 

ὌΝ ἀν κσν ὐόκ τον τ υδυασο., τὰς σου κυ ν κε νει υ τῳ εν 
ΕΙΣ ι . ὡ-»ην Σου νην Ὁ ΝΣ Ἔν ΠΣ ἀν “ἢ 
ως Ξ 5 ; Ἐν 



90 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

μή μέ νυν μηκέτι 
840 παραγάγῃς, ἵν᾽ οὐ 

ἦν Δ εκ νε νο τῳ χα 
.ἀὰ ΠΝ ἸἾΝ ΡΣ ᾿ πω ἴ-" 

ἡ ϑϑας σῆς δι 

ΧΟΡΟΣ. 

τί φής; 

ΗἩΛΈΚΤΡΑ. 

ω ᾽ , " , πάρεισιν ἐλπίδων ἔτι κοινοτόκων 
1] ’ τ  Φ ,ὕ 

ευπατρίδων τ΄ ἀρωγαί. 

(ἄντιστρ. β΄.) 

ΧΟΡΟΣ. 

πᾶσι ϑνατοῖς ἔφυ μόρος. 860 

ΗἩΛΈΕΈΚΤΕΑ. 

840 ἦ καὶ χαλαργοῖς ἐν ἁμίλλαις 
οὕτως. ὡς κείνῳ δυστάνῳ, 
τμητοῖς ὁλκοῖς ἐγκῦρσαι; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄσκοπος ἃ λῶώβα. 

Ἰαμηθη δίῃ ρ', 1. 6. χὰ πᾶν β66ὴ 
ΟΣ ΘΥ1]5. ΟἸΥΒΘΙΥ 65. 

Υ. 889 54. μή με --- παραγ.] 
γὙπουθίουθ ἀὸ ποῦ ψῖθῃ [ο 
Ιροαᾶπο!αγύπ ον 1 Ὁ} 6 Ὺ, ὙΠ 6 
οἴο., 1. 6. 4ο ποῦ {γγ ἴο ΘΟ, 5016 116 
ΔΉ ἰΟΠΡ'Θ., 51Πη66 οἷο. 

Υ. 840 544ᾳ. ἕν᾽ οὐ --- πάρει- 
σιν --- ἀρωγαί] ἀρωγαὶ ἐλπίδων 
κοινοτόχων εὐπατρίδων τε ἴ5 τιβοᾷ 
γα πον ΒΟ] ΑΤν ἴῃ 615 ΒΘ η56: ὙΠ 616 
ὑΠΘΥΘ 185. πὸ ἸΟΠΡΘΥ {Π6 Π6ΙΡ 
οἵ ἃ ιΒΠΘα -ἔοΥ πΟΌ]6 ὈΤο- 
ὑπ θυ. χοινότοχος 15. οὔπθ ΡΟΥἢ 
ἔν οτὰ 0ΠῸὸ θα ρΡατοπῦ, δηᾷ ἐλ- 
πίδες κοινότοκοι 15. ἃ ῬοΙά οχ- 
ῬΥΘΒΒΙΟΉ, ΒΙΡΉἔγηρ Ππ 6 ΠΟ Ρ 6 οὔ ἃ 
ὈΤοΟΥΠ ΘΥ, ἔγαθθυη ] ΠΟρ6, ἰ.- 6. 
ἃ ὙἰΒη οα-ἔον Ὀτούπ θυ. ΕΓ 5]- 
ΤΉ1] 81 ΘΧΘΠΡ]65 566 Μὰ 6}. 8. 446. 
οί, ὃ. 

Υ. 841. ὅ6101.: διὰ μέσου τὸ 
τίφῃς: 

Υ. 84 544. ὅ6101.: εἰπόντος τοῦ 
Χοροῦ" πᾶσι ϑνητοῖς ἔφυ μό- 

, ρος; ἀντιτίϑησιν ἡ Ἠλέκτρα ρα 
οὖν οὕτω πέπρωται τοῖς ϑνητοῖς 
τελευτᾶν ἐν ταῖς ἁμίλλαις ταῖς ἵπ- 
πικαῖς ; τμητοῖς δὲ ὁλκοῖς, τοῖς 
ἱμᾶσιν" ὁλκοὺς οὖν ἀντὶ τῶν ἵμάν- 
των, ἐν οἷς εἷλκύσϑη. ΟἿ, νΒ. 140 54. 
Οπ 1π6 ρῆγαβθ χαλαργοὶ ἅμιλλαι, 
γΥΠῖο {Ππ6 ΒοΠοΙαδὲ γοηᾶθυβ ἔπ- 
πικαὶ ἅμιλλαι, ἴ. 6. ἵππων οΥ 
δίφρων ἄἅμιλλαι, 560 ΜαΈΈΠ. 8.440. 
ποῖ. 8..6..- ἘῚ δι Ὁ ΕΣ Ὺ 
ΡΟΥΙΒἢ 4150 Ὀγ 850 γυγθθοπμοᾶδ 
ἔαϊοῦ ὙΤΠο ΟΠουτιβ Υ601165: Απ 
πὴ ον ΒΘ θη οοἸαμϊίν, μοι 
πο. ὁπό νοῦ]. ἤν θ δας 
»ν»ϑοίοα, 

Υ. 848. ἄσκοπος ἃ λώβα] 
ἄσκοπος ἰδ τπιδοά Βοΐἢ οἵ ἃ ρἴδοθ 
ὙΠΙΘΝ 15 ποῦ β5686η (Οδ6ᾶ. (6, 
1080.), ἃ ὑϊπθ ψΠῖΟΝ 185 1ῃ- 
ἔτη (ΤΎδοΙι. 846.), ἀπᾶ ὦ ΘΠ 1 ρ’ 
ΠΊΘΙΝ 15 πποχρθοίθα οἵ ἰπ- 
ΟΥ̓6 410] (Α]. 21. ῬΗΙ]. 1111., ἀπᾶ 
Κ΄ Π0]. οἱ ν. 131, οὐ ἘΠ15 ρ]αν). ΤῊ 6. 
Ιαϑὺ βιρῃϊποιίίοη ἰ5. {πὸ ομ6 τὸ- 
ααπῖγθα ΠοΥρ, 

δ ᾿ ἣ 

: 
ἔ 
: 

να εὐ Δ Δ 

᾿ 



ἰδ χω ἐὰ᾿ δ ΝΝδωνυ.». γε ϑδμδυυνυ: ων. ᾿ξ, ΨῪΨ ." μ᾿ 

ΝΎ ἩΨΨΡΥ ὙΠ ΜΝ Ὺ Ὑ ον ΨΥ τ ἢ 

πῶς γὰρ οὔκ; εἰ ξένος 
800 ἄτερ ἐμὰν χερῶν 

ΗΛΕΚΤΡΑ. 89 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 

800 

ΧΟΡΟΣ. 

παπαῖ. 

ἨΝΈΡΚΤΡΡΑ: 

κέχευϑεν, οὔτε του τάφου ἀντιάσας 
9 -Ὁ- 

οὔτε γόων παρ᾽ ἡμῶν. 870 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

Ὑφ᾽ ἡδονῆς τοι, φιλτάτη. διώκομαι 
δῦῦ τὸ χόσμιον μεϑεῖσα σὺν τάχει μολεῖν. 

φέρω γὰρ ἡδονάς τε κἀνάπαυλαν ὧν 
πάροιϑεν εἶχες καὶ κατέστενες κακῶν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

πόϑεν δ᾽ ἂν εὕροις τῶν ἐμῶν σὺ πημάτων 870 
ἄρηξιν, οἷς ἴασιν οὐκ ἔνεστ᾽ ἰδεῖν; 

ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

8600 πάρεστ᾽ Ὀρέστης ἡμίν, ἴσϑι τοῦτ᾽ ἐμοῦ 
κλυουσ᾽, ἐναργῶς, ὥςπερ εἰφορᾷς ἐμέ. 

ἘΡΛΙ ΤΡΊΑ. 

ἀλλ᾿ ἦ μέμηνας, ὦ τάλαινα, καὶ σὺ τοῖς 
σαυτῆς κακοῖσι κἀπὶ τοῖς ἐμοῖς γελᾷς; 880 

Υ. 862. καὶ σύ 15 Τὺν ον ϑιπιθηδείίοη. Μϑ5. (πὰ πα.) κάπέ, 
1 οἢ ὀδηποῦ θ6 {π6 σπθ γϑϑαϊηρ', 5 1 πανθ 5ῆδονῃ ἴῃ ΜΙ506]]. ΞΟΡΗ. 
Ρ. 1954ᾳ. Τὴ {Π6 β58πὶ|86 ρίϑοθ 1 πᾶν οο]Ἱθοῖθα 411 {π6 ρΊοβϑθθβ πο ἢ 
Βᾶνγο ογου]οδα θα {Π15 Ρ]8Ὺ ΤΕΡΟΘΡΊΝ πΠ6 ὩΘΡΊΙρΘηο6 οὗ {Π6 50. 1065. 

Υ. 849 5ᾳ. εἰ ξένος κτλ.}] ΟἿ. 
1186 5ᾳᾳ. Ομ ξένος, ἴῃ ἃ ἔοτ οἱ ρ' ἢ 
124, 866 Ο6α. Ο. ὅθ2. Τύδοιι. θὅ. 
ν. ᾿8ῦ3. Κὅοβο!. : χκέκευϑεν" 

ἀντὶ τοῦ κρύπτεται. 
Υ. 8ὕ4 544. ὅ.610].: ὑ φ᾽ ἡδονῆς 

τοι" ὴ Χρυσόϑε ἕμις παραγέγονε 
τὰ ὑπὸ τοῦ Ὀρέστου ἐγκείμενα 
τῷ τάφῳ εὑροῦσα. 
ΓΥ. 806. τὸ κόσμιον μεϑ'εῖσα] 

ΝορΙΘ οὔϊηρ' ΟΥ̓ΠϑΙηΘ ηδ. ΤΠ 
τηονϑιηθηΐβ οὗ {Π6 θοᾶγν ἅτ ἴο 8 
οθγίεϊη οχύθηὐ θθοοιηηρ", 1 ΠΘΙΓΠΘΥ 
ΒαΘΟΥ ΠΟΥ ΟΥ̓ΘΥΒΙΟΥ,, Ἀπ τν1 Ὁ} νγο- 
16 απϊθῦ πη ροηθ]6. ΟΑ Μ. 

Υ. 8ῦὅ06. φέρω] 1 Ῥτεΐηπρ ποτά 
οὗ, ππιη ἐϊο. ὅ'66 Οοά. Ὁ. 410. 

Υ. 8ὕ9. οἷς --- ἐδεῖν] ΤΠ ἀδ- 
ἐγ οἷς 15 τι564 ροσύϊοι]ν, ΑἸ ΠοτρῚι 
10 15 ΠΙΚουσῖθ6. ἃ ἀαῦ. σοιημηοαϊ, 46- 
Ῥϑμαϊηρ' οὴ π6 ποῦῃ ἴασιν. 8516 
ΒΕΥ5: ἔΟΥ ΜΏΙΟΙΝ μη ρ 5. ΟὯ6 
οϑηποῦ ρΡούοοῖνο ΔΗΥ͂ 168 8 
οὗ ὁπ Υ6. 

Νι 802. Βα. τοῖς -- κακοῖσι 
καἀπί] ἘπὼπΎῪῚ: 1π6 ριθροβί μίοη ρ]δοϑᾶ 
αὐδον 15. οα86. οἵ, Απῦ. 866. Οβᾶ. 
Ἡ. 784. 101. ἀπὰ Μείμ. Ογ. ΘΥ. 
8.59. 4. 

6: 



84 ΣΟΦΟΚΛΒΟΥΣ 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 
ἡ τὰ , οι 5.2 27 , ὦ 

μα τὴν πατρῶαν ἑστίαν, αλλ οὐχ υβρει 
80ῦ λέγω τάδ᾽, ἀλλ ἐκεῖνον ὡς παρόντα νῶ. 

ΗἩΛΈΚΤΡΑ. 

οἶμοι τάλαινα, καὶ τένος βροτῶν λόγον 
τόνδ᾽ εἰρακούσασ᾽ ὧδε πιστεύεις ἄγαν; 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

ἐγὼ μὲν ἐξ ἐμοῦ τε κοὐκ ἄλλης, σαφῆ 88ῦ 
σημεῖ᾽ ἰδοῦσα, τῷδε πιστεύω λόγῳ. 

ΗἩΛΕΚΤΡΑ. 

810 τίν᾽, ὦ τάλαιν᾽, ἰδοῦσα πίστιν; ἐς τί μοι 
βλέψασα ϑάλπει τῷδ᾽ ἀνηκέστῳ πυρί; 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 
᾽ - Ὑ ς -" ’ 

πρὸς νυν ϑεῶν. ἄκουσον, ὡς μαϑουσα μου 
Ἁ Ἁ Ἃ »"ὝὟ Ἃ Ἁ ’ 

τὸ λοιπὸν ἡ φρονουσαν ἡ μωρᾶν λέγῃς. 800 

ἘΓΑΈ ΤΡ. 

σὺ δ᾽ οὖν λέγ᾽, εἴ σοι τῷ λόγῳ τις ἡδονή. 
ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

810 χαὶ δὴ λέγω σοι πᾶν, ὅσον κατειδόμην. 
ἐπεὶ γὰρ ἤλϑον πατρὸς ἀρχαῖον τάφον, 

Υ. 868. Πιπάουξ, τϑϑαβ νῷν. 
Υ. 868. Ὠ:1π4. ἄλλου. 

Υ. 86ὅ. νῶ] 1. 6. νόει. 80 νέ- 
νῶταιν ἰΒ Τουπμᾶ ὈΥ ἃ ΤοΟΥ]6 ΟΥ̓ΑΒῚ5 
ἴον νενόηται ἴῃ ἔγαρτα, 191. οά. 
Ὀιηαονῖ. ὅο δῖ80 ἴῃ Αθϑοῖ. Ῥϑυβ. 
1064. τ π ἀοτῖ τι ἢ βοότηθ ρΥοθδ- 
ὈΠῚῸν Ὁπῖηκ χαἀπιβῶ 5πμοια "8 
γοβίοσϑα ἔον {π6 οοιηοη καἀπιβόα. 
ΕοΥ π6 ἔογμ οὗ βρθεακίηρ' οἵ, ῬΆΙ]. 
410. 

Υ. 868. ἐμοῦ τεκούκ ἀλλης] 
Ποϑάθυϊθῖη ὀοιηρᾶγοβ Οϑά. Ν. 
121ῦ: πολλάκις τε κοὐχ ἅπαξ. Οδα. 
Ο. 982: βίᾳ τε κοὐχ ἑκών. ἘΠ65. 
964: ὡς ϑανών τε κοὐ λεύσσων 
φάος. 

Υγ. 8τ0. πίστιν) Τηῖ5 ψοτᾶ 15 
οὔξθῃ τι58664,. ἀκ 1π6 Τιαὐϊη ΕἸ 6 5, 
ἴο Βίρῃλη ἃ Βῖηρ ἴο  ΒΙΘΝ τγ6 
οδϑη ὑγαβύ, 88 ἴῃ Ὑίγρ, Αοθη. ΤΙ, 
809: Τ τη νοῦὸ ϑηϊΐθβϑίϑ ει 
465, θαμδιμηαιιθ ρδίοϑβοπηΐ 
ἴῃ βῖάϊῖδθ. 

Υ. 8171. Β5680].: θάλπῃ" ἀντὶ 
τοῦ παρακόπτῃ τὸς ρένας ὡς ἐν 
πυρετῷ. ἀνηκέστῳ δὲ πυρί, ὡς εἰ 
ἔλεγεν ἀνιάτῳ ἐλπίδι" ἀνέλπιστον 
γὰρ τὸ παραγενέσϑαι Ὀρέστην ἤδη 
ἀπολωλότα. [Εἰς τὸ αὐτό.] 9:ερ- 
μαΐίνεις τῇ χαρᾷ. ΤΠὴβ ἱπέουργο- 
ὑαύϊοι 15 ᾿ποογγθοῦ, ἔοΥ πῦρ 4065 ποί 
τηθϑῃ ΟΡ 6 οΥ 707; Ρυΐ ρδ5ϑῖοη 
ΟΥΎ πιϑ πη 658, οὗ νηΐ ΕἸδοίγα 
ἀσοῖιθ65. ΟΠ ΒΟ ΙηἾ5, [ΟΥ̓ ΒΘ] Πρ’ 
586 δα βοὴ σψῇηϑύ εἴξον {π6 Ρβ86- 
ἀδροριθ᾽ 5 Θοοοιιηὖ νγῶ8 ΠΉΡΟΒΒΙΌΙ6. 
Τη {Ππ6 βδ:ὴ8 ΤΙ ΠΠ Θ᾽ ΕἸΘοῦνα ἀρονα 
γ. 802. τι568 μέμηνας. ἀνήκεστον, 
ποί ἴῃ απ 8 Ὁ 16, Ραΐ 1 η58η6. ὅο. 
Α]. δῶ. ἀνηκέστου χαρᾶς. 

Υ. 816. γάρ] ΕῸΥ {Ππ|5 π|ι886 οὐ {Π68 
Ῥδυίῖοϊθ γαρ 8866 Απῇ, 288. 

Τ01α. Ἄ0Π0!]. τθο.: ἀρχαῖϊῖον᾽ 
ἤτοι τὸν ἐκ πὸ δε τ ὄντα προγο- 
νικὸν ἡμῶν. δηλοῖ δὲ τὸν περιέ- 
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ΡΟ δ τ σ  ΘΡΙΨΝΟΝ  ΥΥΟΥΥΥ 

χνι Πλρ.- 

ΗἩΛΈΕΚΤΡΑ. 85 

ὁρῶ κολώνης ἐξ ἄκρας νεοῤῥύτους 
πηγὰς γάλακτος καὶ περιστεφὴ κύκλῳ 8905 

πάντων ὅσ᾽ ἐστὶν ἀνθέων ϑήκην πατρός. 
880 ἰδοῦσα δ᾽ ἔσχον ϑαῦμα καὶ περισκοπῶώ, 

μή πού τις ἡμῖν ἐγγὺς ἐγχρίπτῃ βροτῶν. 
ὡς δ᾽ ἐν γαλήνῃ πάντ᾽ ἐδερκόμην τόπον, 
τύμβου προςεῖρπον ἄσσον, ἐσχάτης δ᾽ ὁρῶ 900 

πυρᾶς νεωρῆ βόστρυχον τετμημένον᾽ 
885 χεὐϑὺς τάλαιν᾽ ὡς εἶδον, ἐμπαίει τί μοι 

ψυχῆ σύνηϑες ὄμμα, φιλτάτου βροτῶν 
πάντων Ὀρέστου τοῦϑ' ὁρᾶν τεκμήριον᾽ 
καὶ χερσὶ βαστάσασα δυςφημῶ μὲν οὔ, 908 

Υ. 881. γα]ρο. ἐγχρίμπτῃ, νμΐο ΘΟ αἰδίοτα βγϑῦ οογγθοίθα ἔγόγῃ 
ΑἸΙά. διηᾶ 1.8. 
ποΐθ οἡ υ. 708. 

χοντὰ τόπον τοὺς τάφους, ἀπὸ μέ- 
ρους τὸ ὅλον λέγων. οὐ γὰρ ὁ 
Πέλοπος μέχρι “ἡγαμέμνονος τῶν 
ἀποϑνησχόντων ἣν τάφος οὐδὲ 
γὰρ ἔϑος τοῖς Ἕλλησι δύο καὶ τρεῖς 
εἰς τὸν αὐτὸν ϑάπτειν τάφον. 
Βούπο δἄδδ πε τάφος ΠΘΥΘ ἸΘ 85 
ἃ ἔϑτηῖ νυ σύῶν (ΕΔ Π]ΘΗΡΎΟΤΕ : 
ἴον ὑῃ6 ρδυύοαϊαυ ἴοι οὗ Αρδ- 
ΠΙΘΙΠΏΟΙΙ, ὙὙ0 Π8 θΘΘῊ ΟἸΪΥῪ ΡΩΝ 
ΚΙΠ64, ὁου]α πού "6 681168 ἀρχαῖον. 
Σ 878. Ποῖ: πηγὰς ᾿ΝΑδν αὸ 

τος" πολὺ γάλα, ὡς τὸ αἀκρύυῶν 
πηγὰς ἀντὶ τοῦ πολλὰ δάκρυα. 
5668 Οδά. Ὁ. 478. 

Υ. 818 5ᾳ. περιστεφῆ -- ἀν- 
ϑέων]͵ὔ ΕῸΥ δα]θοῦῖνοβ οἵ {π|5 Κιπὰ 
να ἢ ἃ σθηϊνο 566 Μὰ 1}. 8. 846. 
ΟΝ 879. 56Πο].: ϑήκην πατρός" 

τὴν σορὸν λέγει, ἔνϑα τὸ λείψανον 
ἐτέϑη. 

Υ. 882. ἐν ,͵γαλήνῃ Ε5 τόπον] 
ΤΠ ρῆγαβα ἐν γαλήνῃ τόπον δέρ- 
χκομαν ἀἄθβϑυύνϑβ πούϊοθ, 1 ᾿πθ8ῃ8: 
Ι ρούοοῖνο ὅπ ρίϑοθ ἀ15- 
ὑὰγροα ὈΓΥ πὸ {ππια]ύ, 1.6.1 
ΠΘΔΥ ΠΟ ΤΏ 5 ἰτϑδὰ ΤΥ γοῖΐοθ. 

γ. 888 5ᾳ. ἐσχάτης δ᾽ δρῶ 
πυρᾶς] ΚΠ α 6 ἔθν οοπἸθοίαγοα 
ἐσχάτῃ δ᾽ ὁρῶ πυρᾷ. Νοἰπίπρ' ποοᾶ 
6 οπδηροθά, ἔον 188 σθηΣν 65 πιιιδὺ 
θ6 ]οἰπθα υυῖδῃ ὁρῶ, 1 566 ἔτοιι 
ἐπὸ Βαταπιΐς οὐ ἘΠ ὁ Ὀο Δ ΊΟΟΚ 
οὔ παῖν, 85 ὅπ ΟὙ 66 5 ἔγθα ΘΕ] Υ 

γχρίμπτει 4150 ΟΟΟΙ 5 ἴῃ Γ΄, δπᾶ Ζ. ὅ366 ὑπ οὐἹῦϊο 8} 

πηθϑδῖιγ6 ποῦ ἔγουι ὑπΠ6 βρθούδιου οὐ 
ΠΘΑΥΘΥ ἴο γμϑῦ 185. 566 ΟΥ  ΠρΘϑυᾶ, 
θὰ ἔγομι ὑπ ἰαὐύθυ [0 ὑΠ6 ἔουτη θυ. 
50 αἶδο ν. 8171: ὁρῶ κολώνης ἐξ΄ 
ἄκρας. ΗἩΕΕΜ. Τῆθ ραβδϑαᾶρθ 15 
αἰ θυ γ οχρ] απο ὈγῪ Μαΐύτῃ. 
8. 8117. Τῆθ δα]θούῦννο νεωρῆῇ ἰ5 
γϑηογθᾶ Ὺ ΕὟ. Φ8 6005 νέον, 
γϑοθηῦΥ ρ]δορᾶ, 7105 85 ἴῃ 
Οοᾶ. Ο. 180. ἔθ ΘΟ ΠΟΙ ΔΥΪΒΘΗ. 
Β6Π0]. τὸν νεωστὶ ἠρτημένον. 

Υ. 888 584ᾳᾳ. ἐμπαίει τί μοι 
--. τεκμήριον] Α ἔδυ: ϊτ 
Βροούϑοϊβ ΒΌΥΙΚΟΘΒ ΤΥ τηϊηᾷ, 
ὑπαὶ {πΠὶ5 ΙΟΟΙς σψ ΊΟ} 1 θ6- 
ΠοΙ]ᾷ 15 8 βίρῃ οἵ τ΄ ἀδθετιοδί 
Οτοβῦθβ Βοίύϊμ {Π6 ποπηϊπαύννο 
συνηϑές τι ὄμμα, ἀπ ὑπὸ ἱπδηϊεῖνο 
ὁρᾶν τοῦτο τεκ ἤριον ἀορϑπᾶ ἀρΡοὴ 
{Π6 ομθ ρῇγδβο ἑἐμυπαίξι μον ψυχῇ, 50 
{πα {Π6 ραϑδᾶρθ δὖ ᾿Ἰθῃρῃ 15 Π 15: 
16 ἔδοοθ οὗ ἃ τοϊδύϊοη βδαα- 
ΑΘΉΙΥ ΔΡΡΟδΙΒ ὅο ΠΥ πιϊηᾶ, 
δ 4 1 δπ ρούϑιϑαρθα ὑπεαῦύ 15 
ΒαΙΓΙ ΒΘΠΟΙα 15 8 βίρῃ Οὗ Υ 
ΒοΙονοᾶ ΟΥο5 068. ΤΠΟΥΘ 18. πὸ 
αἰ ΠοαΠΥ ἴπ 6Ππ6 πόση ὄμ  ΡΟΘῈ 
ΑἹ. 911. ὦ ξύναιμον ὄμμ᾽ ἐμοί, αὐτιὰ 
566. Μεοίύψῃ. 8. 480. ». 798.Ὀ ΤΠ 
Πδῖν 15. οδ]168 τεχαμήριον Ὀρέστου, 
50 ὃ 5 0 πιθϑῃ τεμμήριον ὅτι Ὀρέ- 
στης πάρεστι, 85 15 τιϑδῃὐϊοπθᾷ αὐ 
ν5. 761 56. 

Υ. 888. δυςφημῶ μὲν οὔ] 



80 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

χαρᾷ δὲ πίμπλημ᾽ εὐθὺς ὄμμα δακρύων. 
800 καὶ νῦν 8᾽ ὁμοίως καὶ τότ᾽ ἐξεπίσταμαι 

μή του τόδ᾽ ἀγλάϊσμα πλὴν κείνου μολεῖν. 
τῶ γὰρ προςφήκει πλήν γ᾽ ἐμοὺ καὶ σοῦ τόδε; 
κἀγὼ μὲν οὐκ ἔδρασα, τοῦτ᾽ ἐπίσταμαι, 910 
οὐδ᾽ αὖ σύ. πῶς γάρ; ἣ γε μηδὲ πρὸς ϑεοὺς 

800 ξξεστ ἀκλαύστῳ τῆςδ᾽ ἀποστῆναι στέγης. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ μὲν δὴ μητρὸς οὔϑ᾽ ὁ νοῦς φιλεῖ 
τοιαῦτα πράσσειν, οὔτε δρῶσ᾽ ἐλάνϑανεν᾽ 
ἀλλ ἔστ᾽ Ὀρέστου ταῦτα τἀπιτύμβια. 910 
ἀλλ᾽, ὦ φίλη, ϑάρσυνε. τοῖς αὐτοῖσί τοι 

900 οὐχ αὑτὸς ἀεὶ δαιμόνων παραστατεῖ. 
νῶν δ᾽ ἦν τὰ πρόσϑεν στυγνός, ἡ δὲ νῦν ἴσως 
πολλῶν ὑπάρξει κῦρος ἡμέρα καλῶν. 

ΗἩΛΈΚΤΡΑ. 
φεῦ, τῆς ἀνοίας ὥς σ᾽ ἐποικτείρω πάλαι. ὐσρδᾷ 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν; οὐ πρὸς ἡδονὴν λέγω τάδε; 

Ν. 895. ίπάον Πὰ5 ἃ {{]}} 5ῖο δῦ στέγης. 
Υ. 897. ΤὈϊηᾶ. ἐλάνϑαν᾽ ἄν. 

ΑΡρβύδϊη ἴἔγοιη 11] - οὐπδηθᾶ 
γοΥρ. Οπ {πὸ ραυίοῖο οὐ γΡ]ὰ- 
66 αὐὔου 566 Απΐ. 2328. 

γ. 890. νῦν 9᾽ -- καὶ τότε] 
ὅ66 ν. 668. 

γ. 892. 5610].: τὸ μὲν ἀπὸ τῆς 
ὄψεως τοῦ βοστρύχου κινεῖσϑαι ἐπὶ 
τὴν ἀλήϑειαν γελοῖον" νπυιϑανῶς 
ον ἐπάγει, ὅτι οὐδενὶ ἄλλῳ ἢ τῷ 
πάνυ συνημμένῳ κατὰ γένος τὰ 
τοιαῦτα προςήκει. Ν᾿ ΘΝ 6 ΘΟΙΠΡΘΙ6Β 
ΑΘ ΒΟΉΥ]. ΟΠοθρη. 168--- 204. 
Εατῖρ. ΕἸ. δ09---ὅ2:.. 

Υ. 8956. ἀκλαύστῳ] [568 δοί!- 
ΥΕΙΥ (566. οἡ Υ. 1408.), ἃπᾶ Πογθ 
τηθδηΐηρ' 10 ᾿πηρτπϊῦγ. 8.66 
Απῦ, 280 ποίϑ. 

ν. 896. ἀλλ᾽ οὐδὲ μὲν δὴ] 
ΤΠ 656 ΡΥ 10 165 αγὸ ΧΡ] απ θα αὖ ΑἹ]. 
ϑῦ8. Θη {Π|6 Τουτηδύ!οη οὐὨ {Π| οἰ ατι568 
μητρὸς οὔτε --- οὔτε, 566 Απί. Τῦθ. 
δηα 99 54. οἵ ὑπ15 ἴων. οὐ δρῶσα 
ἐλάνϑανεν, ποῖ ἴπ {ΠπῸ6 ἀοίπρ 

ἴδ, ΟΥ̓ 50 ατα αἀὐι 10, 
5Πη6 πηοΡΒοΥνθᾶ. 

γι; 899. ϑάρσυνε) {{564. 1η- 
{γα δι ἐν] γ,, ἃ5 πραῦνειν ῬΙΠοοΙ. 
042, «πα βραδύνειν ῬΆ1]. 1400. 

Υ. 899 5ᾳ. τοῖς αὐτοῖσί τοι 
--πκαραστατεῖ] Εν {Ππ6 βθηϊὶ- 
Ἰηθηῦ ΝΥ. ΘοΠΡΑΓΘΒ Ἠοτγοδοῖ 
Ι, 307: ἐκεῖνο πρῶτον μάϑε, ὡς 
κύκλος τῶν ἀνϑρωπηΐων τάν ἢ 
μάτων" περιφερόμενος. δὲ οὐκ ἐᾷ 
αἰεὶ τοὺς αὐτοὺς εὐτυχέειν. ΤΎΔΟΙ. 
440. 

Υ. 902. 6801: κῦρος" ἐπιτευ- 
κτικὴ καὶ κυρία. ΒΙΘΉΎ ΕὟ, ἃ - 
6008: ,ἣδε ἡ ἡμέρα κυρώσει πολλὰ 
ἀγαϑα. 

γ. 908. τῆς ἀνοίας -- ἐπὸ:- 
Ἀπμτδίρω}] Οπ μ6 ρϑηϊθῖνο 566 
Μαῦύν, 8. 808. Νὶ οϑύ 8. 109, 4. 

Υ. 904. πρὸς ἡδονήν] 50 88 
[ο δ 586 ΡΙΘ αι 5πγ6. ὅθ6 ΤΎϑοῃ. 
110. ἀηα ΒΤ οἵη ἔ. ο]οθ5. οἡ ΑΘΒ6Π, 
Ἀσ. 378. 
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ρου ν ὙΡΑΥΥΜΝΣ Ἢδῃ 

ἽΨΨΨΙ ΤῊ ὙΨΗΨ ὙΨΌΣ ΤΉ ΤΥ ΡΑΟ ΨΥΥ ἡ ΜΝ ᾿ς ΘΟ ΨΨΆΡ 

ἍΨΟΡ,  Ν , ὙΥΥΡ Υ ΨΡΥ 

χω 

᾿ πρ ΝΣ ᾿ 

ἨΛΈΚΤΡΑ. δ᾽ 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

θ0ῦ οὐκ οἶσϑ΄. ὅποι γῆς, οὐδ᾽ ὅποι γνώμης φέρει. 
ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

-»Ὕ 3 Φ 3 Ἁ [4 -- ὌΧ 3 5 3 ἀρὰ 

πῶς δ΄ οὐκ ἐγὼ κατοιδ α γ᾽ εἶδον ἐμφανῶς; 

ἨἩΛΈΕΈΚῬΆΑς 

τέϑνηκεν, ὦ τάλαινα, τἀκείνου τέ σοι 
ον 0 μ᾿ 

σῶώτηρι ξρθὲδι 
, 2 τ Φ΄, ΟΥ̓ 

μηδὲν ἐς κεῖνον γ ὁρα. 920 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

οἴμοι τάλαινα, τοῦ τάδ᾽ ἤκουσας βροτῶν; 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 

910 τοῦ πλησίον παρόντος, ἡνίχ᾽ ὥλλυτο. 
᾿ς ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

καὶ ποῦ ᾽στιν οὗτος; ϑαῦμά τοί μ᾽ ὑπέρχεται. 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 

κατ᾿ οἶκον ἡδύς, οὐδὲ μητρὶ δυςχερής. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

“τ ΄ " Ἁ 9 ΄ » “1 Ὁ 
οἴμοι τάλαινα, του γὰρ ἀνϑρωπῶν πὸτ ἢν. 980 
τὰ πολλὰ πατρὸς πρὸς τάφον κχτερίσματα; 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

910 οἶμαι μάλιστ᾽ ἔγωγε τοῦ τεϑνηκότος 
μνημεῖ᾽ Ὀρέστου ταῦτα προςϑεῖναί τινα. 

Υ. 905. ὅ'6}ο!. φ ἕρῃ" γ0. ἔφυς. 
Υ. 907. τἀκείνου τέ 15 ΤΥ Θομ οὔατα ἔῸΓ τἀκείνου δὲ. Ὁ πα. δέ. 
Υ. 912. ὅθμοϊ. δυςχερής" γρ. 

Υ. 906. οὐκ οἶσϑ'᾽ -- φέρει] 
Το. ϑ'ομοιαδὺ οα θα ὈγῪ ΒΊοπι- 
1614 ΟὈΒΘΥΥΨΘΒ: ἤγουν οὐ “γινώ- 
σΆϑις εἰς ποῖον μέρος τῆς γῆς φέ- 
ρξι, οὐδὲ εἰς ποῖον μέρος τοῦ νοῦ. 
ΤῸ ῬΙΌΡΟΥ σοηδύγιοιοη. σγοι]ᾶ 
ΡῈ ὅπου γῆς δἃη6 ὃ ὅποι γνώμης, Ῥεΐ 
{πὸ ροοὺῦ τ8605 ὅποι ὑνίοθ ὈῪ δἵ- 
ὑγτϑούϊοη. ΓΘ 5686 ἰδ: γοῖ ΚΠΟΥ 
πούφο γπμδῦ ΡΙδὸθ ΟΥ̓Υ ψπϑΐ 
ΟΡΕΠΙΟ γο 806. οδυγὶθα 
ΒΥ ΘΥ, 1. 6. γοῖι ΔΥ6 50 [00]15} ἃ 5 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ γοῖι πᾶν πούθ ἔοππᾶ ἃ 
Ἰοοῖς οὗ γοῦν Ὀγούπου᾽ Β παῖν, θη 
μ6 15 ἀθεδα ἴῃ 8 αϊδίδηθ ρ]866. 
ΗΕΒΗΜ. ὅθ τθϑηδ: γοῖ ΚΠΗΟΥ͂ 
πού ΜΠ ΘΥΘ γοὰ ἃ ΓΘ, ΠοΡ ψΠπϑΐ 
γοῦ {πῖῃ1κ. ΟΥ̓, ῬΒΙοοΙ. 80: 
ποῦ ποτ᾽ ὦν, τέκνον, κυρεῖς: 

δυςμενής. 

γ. 906. πῶς δ᾽ οὐκ καλ.}, ὅ0 
ΡΙ]. 260: πῶς γὰρ κατοιδ᾽, ὅν γ᾽ 
εἶδον οὐδεπώποτε; Τ|6 βθη86 ἴδ 
ΟΧΡΙ αἰ ποά ῬΥ ν. 1448: ἔξοιδα. πῶς 
γὰρ οὐχί; 

Υ. 907 5ᾳβ. τἀκεένου -- σω- 
τήρια] Η15 5εῇούν, ἱ. 6. {πθ 58- 
ἔοίν γοῦ ὑγτιδὺ 116. Ὑ01}}1 ὈΥῚπρ.. ΟΥΠΘΥΒ 
Θχρ δίῃ ἵερὰ σωτήρια, ὑΠ|6 ΒΥ 65 
ὙΠ1ΟῊ νγοι]α θ6 σίνϑῃ ἴῃ συαθιίπαθ 
ἴου {Π6 βαϊοίν οἵ Ονϑϑίθϑ. 

γ: 912. ἡδύς] Ὁπάονβίαμα μη- 
τρί. ὅ680].: οὐ δὲ μητρὶ δυς- 
χερής" ὃ ἔστιν᾽ οὐ κατὰ τοῦτο 
τῇ μητρὶ δυςχερὴς ὀφϑείς, καὶ 
διὰ τῆς ἀγγελίας λυπήσας αὐτῆν. 

Υ. 9106. 5680]. : ὠνημ εῖ᾽ Ὀφέ- 
στου τοῦ Ὀρέστου μνημόσυνα. 



δὰ ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

ἐγὼ δὲ σὺν χαρᾷ λόγους 
ἡ 29. ὧν Α. τδὴ ἢ ἐὰν ἐν 3 ἐν 

τοιούςὃ ἔχουσ ἔσπευδον, οὐκ εἰδυῖ ἄρα, 
ἵν ἦμεν ἄτης ἀλλὰ νῦν. ὅϑ᾽ ἱκόμην, 

990 τά τ᾽ ὄντα πρόσϑεν ἄλλα ϑ᾽ εὑρίσκω κακά. 
ἩΛΈΚΤΡΑ. 

ἐὰν δέ μοι πίϑῃ. 

ὦ δυςτυχ ἧς ̓ 

ΩῸ’ 7 “«Φὐϑι 

οὐυτῶς ἔχεν ὅσοι ταὺυτ 

τῆς νῦν παρούσης πημονῆς λυσεὶς βάρος. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

ἡ τοὺς ϑανόντας ἐξαναστήσω ποτέ; 940 
ἩΛΕΚΤΡΑ. : 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὃ γ᾽ εἶπον᾽ οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἄφρων ἔφυν. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

92 τί γὰρ κελεύεις, ὧν ἐγὼ φερέγγυος; 
ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

τλὴναί σὲ δρώσαν ἂν ἐγὼ παραινέσω. 

᾿ ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 
ἀλλ᾽ εἴ τις ὠφέλειά γ᾽, οὐκ ἀπώσομαι. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὅρα, πόνου τοι χωρὶς οὐδὲν εὐτυχεῖ. 945 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

ὁρῶ. ξυνοίσω πᾶν, ὅσονπερ ἂν σϑένω. 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

930 ἄκουε δή νυν, ἡ βεβούλευμαι τελεῖν. 
παρουσίαν μὲν οἶσϑα καὶ σύ που φίλων 
ὡς οὔτις ἡμῖν ἐστιν, ἀλλ᾽ “ἯΔιδης λαβὼν 
ἀπεστέρηκε, καὶ μόνα λελείμμεϑον. "9560 

Υ. 980. Τιηᾶ. ποιεῖν. 

Ν. 926. ὅ6Π0]. : ὧν ἐγὼ φε- 
ρέγγυος᾽ ὧν ἐγὼ εἰς τὸ πράττειν 
ἀσφαλής εἰμι. [Εἰς τὸ αὐτό.) φε- 
ρέγγυος “λέγεται ὃ ἐκδεξάμενός τι 
καὶ δυνόμενος ἀποτῖσαι, οἷον ἀξιό- 
χρέως, δυναμένη ἀναδέξασϑαι. 566 
ΒΊΟοτΩ ἴ. φ]οθ5. οη. ΑΘβῸῃ. δορί. ὁ. 
ΤῊ. 892. 

γ. 9206, τλῆναί σε δρῶσαν] 
Οὐ {π6 ρδυύοῖριθ ἀδρθμηαΐηρ ὁ 
1η6 νοῦ τλῆναι 566 ΜδΌΗ. 8. 880. 
Ῥ.Νονο απούοβ Α 656}. δορί. ὁ. 

ΤῊ. 758: ὕςτε μὴ πρὸς ἁγνὰν σπεί- 
ρας ἄρουραν, ἵν᾽ ἐτράφη, δίξαν 
αἵματόεσσαν ἔτλα. 

Υ͂. 928. 5680].: εὐτυχεῖ" ἀντὶ 
τοῦ ἐπιτυγχάνεται. 
τι56 6] ΠῚ ΡΘΥΒΟΠΘΠΥ 5866 ΤΎΘΟΝ, 189. 

γ. 929. ὅ0Π01: ξυνοΐίσω" συμ- 
πονήσω. 

Υ. 981 5α8ὅ. παρουσίαν -- 
ἐστιν] ὅθε Μαδαιύπ. 8. 296. δπᾶ 
Εοδί 8. 122.}1,. 8 

Οη εὐτυχεῖ 

ὙΠ ΨΥ ἘΠ ΡΣ ἘΥ ὙΟΘΘ ΥΤΨ ΙΒ Σ 

ὡ λυ 
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ἐγὼ δ᾽ ἕως μὲν τὸν κασίγνητον βέῳ 
035 ϑάλλοντ᾽ ἔτ᾽ εἰςήκουον, εἶχον ἐλπέδας 

φόνου πότ᾽ αὐτὸν πράχτορ᾽ ἵξεσϑαι πατρός᾽ 
νῦν δ᾽ ἡνίκ᾽ οὐκέτ ἔστιν, εἰς σὲ δὴ βλέπω, 
ὅπως τὸν αὐτόχειρα πατρῷον φόνου 9δὅ 
ξὺν τῇδ᾽ ἀδελφῇ μὴ κατοχνήσεις κτανεῖν 

940 Αἴγισϑον. οὐδὲν γάρ σε δεὶ κρύπτειν μ᾽ ἔτι. 
ποῖ γὰρ μενεῖς ῥάϑυμος εἰς τίν᾽ ἐλπίδων 
βλέψασ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑήν ; ἣ πάρεστι μὲν στένειν 
πλούτου πατρῴου κτῆσιν ἐστερημένῃ, 960 
πάρεστι δ᾽ ἀλγεῖν ἐς τοσόνδε τοῦ χρόνου 

945 ἄλεκτρα γηράσκουσαν ἀνυμέναιά τε. 
-»- ’ », 3 

καὶ τῶνδε μέντοι μηκὲτ ἐλπίσῃς ὅπως 
[“ 

τεύξει ποτ΄. οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἀβουλός ἐστ᾽ ἀνὴρ “" 

γ. 940. ΤΠῖ5 νϑύβθ νγᾶὰβ πὸ ἀοιθὺ δα α464 ὈΥ 5016 ΡΘΥΓΟΥΤΊΘΥ. 

Υ͂. 984 54. βέῳ ϑάλλοντ᾽] ὅο 
ΟΥὐιῦϊα5 ἴῃ ΕπρΡ. Ρ. 62. δαίμων 
ἀφϑίτῳ ϑάλλων βίῳ. ὅο ν. 680: 
ξῶσαν ἀβλαβεὶ βίῳ, Θοχοθρὺ ὑπδύ 
{πὸ νὰ 9ϑαλλεὶιν οοπίδϊηθ. [Π6 
πούϊοη οὗ ΕἸ ΟΌ Υ1 5 1η ρ. ὅ86ο Οϑά. 
ἘΝ. Θὅ. 

Υ. 9836. ὅ.101.: πράκτορα᾽ ἔκ- 
δικον. 

Υ. 981 5ᾳ. εἰς σὲ δὴ βλέπω, 
ὅπως μτλ. ] 115 ϑνυϊἀθηὺῦ ἔχοι {Π 6 
ποχᾶ ὅπως {πδὶ εἴς τινὰ βλέπειν 
τθϑὴ8 πεούθ ὅἤο δχρϑοῦ ἔτσγοιῃι: 
ΒΟΙΏ6 οὁπ6. ΟἿ ν. 946, 870 54. 

Υ͂. 938. πατρῴου] ἘῸν ΡΦΓΔ116] 
Ῥδδδαρθ5 568 ν. 7600. 

ν, 989. ξὺν τῇ δ᾽ ἀδελφῇ) 
5ο ὅδε ὃ ἀνὴρ ἴον ἐγώ. Ο. Εοπί 
8:99, 6. 8. 

Υ. 940. Αἴγισθον) Ἐ]Θθοίτδ 15 
τηραταύϊηρ' {ΠηΠ6 ἀθδίῃ οἵ Αθριβύπιιβ, 
ποὺ οὗ Ποι' πποΐύμου; ἴον ΑἸ ΠΟῸΡῊ 
5.6 ΜΊΒΠ65 ΠΟΥ ἀ684, 5Π6 γοῦ ἔδθδυβ 
ἰο ΚΠ μού. Βοϑιάθβ ὕπθγθ 15. 1655 
οοοϑβίοη ὅο ἀγοδα Ποὺ, 1 ΑΘρΊΒθΠτι5 
ΡῈ 5]181η. Τὴθ ΟΒοσῦιβ πἰηὖδ αὖ ΠΟΥ 
ἰηὐθηΐίουβ ἴῃ ν. 1080: διδύμαν 
ἑλοῦσ᾽ ἐρινύν. ἩΒῈ Μ. ῬΥοΌΔΡΙΥ 
Ἐ]Θοῖτα ΟΧΡΥΘσ8565 8 ὙΥ15} ἴον {Π6 
ἀθαίῃ οὗ Αοριϑίμτβ ἴῃ ῬΔΥ ΘΠ] Υ, 
θθόδιιθθ 5Π6 νγδι5 αύσϑύθ ὑπϑὺ πού ϊηρ' 
σοῦ ]α ̓ ποῖϊΐθ ΟΠ βούπθιηἱβ ἤο τητι1- 

ΘΓ ΠΟΥ τηοΐμοσῦ. ΕὟ. Φ 890} 
ὑπίη κα ἢ Η δυϑηη ὑπαῦ {πῃ 
Ροϑὺ ρυϑἔουυϑα τηϑηθὶοηϊηρ' {Π6.1658 
αὐγοοίοιιβ ΟΥῚΠΊΘ. 

Υ.941. ποῖ γὰρ κτλ.] ΤῊΘ 561)0]. 
δα διιϊάδ5 ν. ποῖ ποτε, ὙὯΟ 816 
ἕο] ονγθα ΡΥ ΘΙ αἸΘΥ οἡ αν. ΤΕ. 
Τ. 846., ΘΧρ δῖ ποῖ ὈΥ ἐς τίνα 
χρόνον. ΜοΩκΚ δᾶ ΕἸ ΠΊ 516 τϑῖϑυ 
ποῖ ἴο βλέψασα, δέν. 996: σὸξ 
γάρ ποτ᾽ ἐμβλέψασα, πα δ Κἰ ἢ {πῃ 6 
οοπδίσιοίϊζοη ποῖ γάρ ᾽ ἐς τίν᾽ ἐλπί- 
δων βλέψασα μενεῖς ῥᾳϑυμος: 
ἩΕΕΜ. ποῖ, πονονού, οδπηοῦ 6 
βΒοθρανδαύθα ῥροπι {Π6 γοτὺ μενεῖς, ΟΥ̓ 
λοϊηθά νὴ ὅπ6 ψογᾶβ εἰς τίνα 
ἐλπίδων βλέψασα, ὈοΤ οδ565 Ὀοίῃρ' 
τού !ν τιποιῦ ργθοθᾶάθηῦ. ΤῈΘ 
τηὐουρυθύθθϊοη οὗ π6 Βομποϊϊαβῦ 15 
π6 ἔσθ οὁΠ6. 

Υ. 946. γηράσχουσαν)] ΤῈΘ 
ΦΟΟΘΒΑ γ 6 15. ΤΙΡΉΕΙΥ ΡΙδορά, 81- 
Ὁπουρὴ ἐστερημένῃ ΡΥΘΟΘα885. 589 
γ5. 410 5ᾳ. Οὗ, Απι. 916 5α. καὶ 
νῦν ἄγει μξ διὰ χερῶν οὕτω λαβών, 
ἄλεκτρον, ἀνυμέναιον, πα γ5. 160 
56. οἵ {Π15 ΡὈ]δγ. 

Υ. 946. 5980]. 166.: τῶνδε, 
τῶν λέκτρων καὶ τῶν ᾿ὁμεναίων. 
Οἱ {π ρᾶυίϊοϊς ὅπως σῖῖ {86 ἔα- 
[π|0}:] θέον πγοτᾶβ ΠΚὸ ἐλπίζειν, 566 

δῚ 

ὝΕΣ 
ΕΥΡΣ Ὁ 

ων 
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᾽ ΩΣ γ᾿ ἢ Στ γΓανς , 
Αἰγισϑος. ὥςτε σὸν ποτ ἡ κάμον γένος 

᾿ς βλαστεῖν ἐᾶσαι, πημονὴν αὐτῷ σαφῆ. 
950 ἀλλ ἣν ἐπίσπῃ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν, 

πρῶτον μὲν εὐσέβειαν ἐκ πατρὸς κάτω 
ϑανόντος οἴσει τοῦ κασιγνήτου 8᾽ ἅμα᾽ 
" 3 ἰχή ῳ. ἢ ᾽ , 
ἔπειτα δ΄. ὥςπερ ἐξέφυς, ἐλευϑέρα 
καλεῖ τὸ λοιπὸν καὶ γάμων ἐπαξίων 

οδῦ τεύξει. φιλεῖ γὰρ πρὸς τὰ χρηστὰ πᾶς ὁρᾶν. 
λόγων γε μὴν εὔκλειαν οὐχ ὁρᾷς ὅσην 
σαυτῇ τε κἀμοὶ προςβαλεῖς πεισϑεῖσ᾽ ἐμοί; 
τίς γάρ ποτ᾽ ἀστῶν ἢ ξένων ἡμᾶς ἰδὼν 

Ἂμ 3 3 ’ 34 ’ 

τοιοῖςδ΄᾽ ἐπαίνοις οὐχὶ δεξιώσεται : 

900 ἔδεσϑε τώδε τὼ κασιγνήτω, φέλοι, 
ὦ τὸν πατρῷον οἶκον ἐξεσωσάτην, 
ὧ τοῖσιν ἐχϑροῖς εὖ βεβηκόσιν ποτὲ 
ψυχῆς ἀφειδήσαντε προὐστήτην φόνου. 

Υ. 969. Τίπαον ραΐβ ἃ ὁοππηδ ἀΐ δεξιώσεται. 

ἘΠ ΒΙΘΥ οἡ Ἐπιγ. Ἡθυδο]. 280, το 
ὙΠ οῸπὶ Η ΘΥ 8 ἢ ἢ γΘ ἔθ 5. 

γ. 949ϑθ. πημονὴν --- σαφῆ] 
ἘῸΥ {πΠ6 ΔΡΡοβιθοη 566 Αὐ. 01 δ5α. 

Υ. 901 54. 5610]. τθο. εὐ σέ- 
βειαν᾿ δόξαν εὐσεβείας ἀποίσῃ 
ἐν τῷ ἅδῃ ἐκ τοῦ πατρὸς ϑανόν- 
τος. ὅθ ΡμΙΠΠοοῖ. 1418. 

Υ. 984. καλεῖ] ΤΊ ξαΐατο. 566 
ΜΟοΩΙ οὐ Ἐπιν, ἩΙΡΡ. 1458. Βατ- 
τ ἢ τ 6... ὃν, νϑ, 119. θυο! 10) 
Νιοϑύ 8. 48. 

γ. 9ῦὅ06. λόγων --- εὔκλειαν] 
Βούδθο ΘΟΙΏΡΔΥΘΒ Επγ. ΡΒ. Αὐἱ. 
817. λόγων ἀκοσμία. 101. 6008. 
λόγων εὐφημίαν. Ογοῖ. 816. λόγων 
εὐμορφέαι. 

Υ. 98. , 9 80].: τίς γάρ ποτ᾽ 
ἀστῶν" ὅρα ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ 
τὰς ἐπιχειρήσεις τῆς “Ἠλέκτρας, 
ὅτι πάντα τέϑεικε τὰ ἀγαϑα, ἅπερ 
αὐταῖς παρέσται ἀνελούσαις τὸν 
Αἴγισϑον" τὰ δὲ ἕ ἕτερα ὑπεξήρηκεν, 
ὁποῖα πείσονται ἁλοῦσαι" καίτοι 
ἣν κατὰ τὸ πάϑος τῆς Ἠλέκτρας 
κἀκεῖνα προςϑεῖναι, ὅ οτι καλόν μοι 
ἀποϑανεῖν οὕτω δυστυχούσῃ, ὃ ὁποῖα 
καὶ πρόσϑεν ἔλεγεν (γ. 821.) ὡς 
χάρις μέν, ἂν ϑάνω, λύπη 

, ἐὰν ξῶ. ἀλλ᾿ ἥδει τὸ περί- 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

οβον τῆς Χρυσοϑέμιδος, ὥςτε 
ἑκοῦσα τοὺς δειλοτέρους τῶν λόγων 
ὑπεξεῖλεν, ὥςτε μηδὲ εἰς ἔννοιαν 
τῶν κινδύνων κείνην καταστῆσαι. 

Τ014. ἀστῶν ἢ ξένων] Νονδ. 
αποΐο5 Οβα. Ἦ. 817. Τυθοῖ, 187. 
ΡΙδί. ἌΡΟΙ. β΄ ΟΥ. Ρ. 80. Α: ταῦτα 
καὶ νεωτέρῳ καὶ πρεσβυτέρῳ, ὅτῳ 
ἂν ἐντυγχάνω, ποιήσω, καὶ ξένῳ 
καὶ ἀστῷ. Ἐν. ὁδοοθ5 αᾷᾶβ ΡΊα το 
ἴῃ ΑΠΤΙ. Ρα]. ΝῊ, 45: ἄρμενος ἦν 
ξείνοισιν ἀνὴρ ὅδε καὶ φίλος 
ἀστοῖς. ΤΙ ὁ ΟΟΥ, ἃ Τρ ΟΣ 485: 
ἀστοῖς ἢ ξείνοισιν ἴσον ν 
Απϑοτ. 10. ΥἹ, 148: τὸν δ᾽ μος 
λοντὰ ἀστῶν ἢ ξείνων γυμνασίῳ 
δέχομαι. 

Υ. 9600. ὅ.980].: ἔδεσϑ' τὠδε; 
ἐπὶ τῶν ϑηλυκῶν τοῖς ἀρσενικοῖς 
ἄρϑροις κέχρηται, ὅπερ σύνηϑες 
“Αττικοῖς" τὼ χεῖρε γὰρ φασίν. καὶ 
Ὅμηρος (1. ε, 118.) τὼ δὲ βά- 
την, τρήρωσι πελειάσιν [ὃ- 
μα ὃ" ὁμοῖαι. 566 Οοᾶ. Ὁ. 1088. 

Υ. 962. εὖ βεβηκόσιν]͵ Ηο6- 
Βγομίπβ: εὖ βεβηκότι" εὐστα- 
ϑεῖ. Οὐ {π6 ρουΐθοὺ βέβηπκα, 
τηθεπΐηρ' πού μίηρ' τηῦχο ὕπδη δὐμυέ 
οἱ' ἔχω, 506 Οοᾶ. Ο. ὅ. 

γ. 908. προὐστήτην φόνου] 



Π 

ἩΔΈΚΤΡΑ. ΟῚ 

[4 ἰὼ ’ ςι ᾿ ’ ’ 

τούτω φιλεῖν χρή, τῶδὲ χρὴ πᾶντας σέβειν, 
"» 3. "» 9.ϑ 9 Ὺ: " ᾿ ᾿ ’ 

οθῦ τωδ᾽ ἔν ϑ' ἑορταῖς ἔν τὲ πανδημῷ πόλει 
τιμᾶν ἅπαντας οὕνεκ᾽ ἀνδρείας χρεῶν. 
τὐιαῦτά τοι νὼ πᾶς τις ἐξερεῖ βροτῶν, 
ξώσαιν ϑανούσαιν θ᾽ ὥςτε μὴ ̓ κλιπεῖν κλέος. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλη, πείσϑητι, συμπόνει πατρί, 

οΤ0 σύγκαμν ἀδελφῷ, παῦσον ἐκ κακῶν ἐμέ, 
παῦσον δὲ σαυτήν. τοῦτο γιγνωώσκουσ᾽, ὅτι 
ξῆν αἰσχρὸν αἰσχρῶς τοῖς καλῶς πεφυκόσιν. 

ΧΟΡΘΣ 
" ς ἐν τοῖς τοιούτοις ἐστὶν ἡ προμηϑία 

καὶ τῷ λέγοντι καὶ κλύοντι σύμμαχος. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

οΤῷ καὶ πρίν γε φωνεῖν, ὦ γυναῖκες, εἰ φρενῶν 
ἐτύγχαν᾽ αὕτη μὴ κακῶν, ἐσώξετ᾽ ἂν 
τὴν εὐλάβειαν, ὥςπερ οὐχὶ σώξεται. 
ποῖ γάρ ποτ᾽ ἐμβλέψασα 

Μιυβρίδνθ ΟΟΙΥΎΘΟΙΥ γὙΘΠΘΥΒ 
προύὐύστήτην φόνου ὑπΠ6Ὺ ΡΘΥΡΟ- 
ὑτεούθα πῃ ππτ ἄθυ, 566 15 ηοΐα 
οὐ ἔπι. ΑΠάγΌΠΙ. 291. 1 ΙΔ Υ 6 
ἀοιθίθα τυ ϑύπου {π6 νου ἀοο5 πού 
γϑύϑιη μοτΘ 15. πούϊοη οὗ ἃ ΠΟΒΌ11|6 
τηθϑῦϊηρ᾽, 85 ἴη ΑἹ. 1188: ἦ σοι 
Αἴας πολέμιος προὔστη ποτέ: 
ἩΒΕΜ. ΤΠῖΒ 15. Π6 ΟἿΪΥ ρϑϑθδρθ 
ἴῃ ἡ Βῖἢ προστῆναι 15 Ἰοϊπ6α τὴ 
ἃ ἀδιῖνο οὗ ὑπ Ῥθύβοῃ δπὰ ἃ ριϑηὶ- 
τἶνο οὗ {Ππ᾿᾿ ὑπῖηρ. Α5 φόνου προ- 
στῆναι τηθϑη 0 ΘΟΙΏΤΗΙύ ΟΥ̓ ΡΘΥ- 
ρΡούχσαϊθ 68 ΣΝ 10 ΒΘΘΙῺΒ 
τηοϑὺ βθρῖθ ἴο ἰδ κΚο τοῖς ἐχϑροῖς 
δι5 ἣ ἀδύντιβ ἸΠ ΘΟΙΏΤΠΟΩΙ, ὉΠ 6 ὙΠ 016 
Ῥθταθθ Ῥοϑίῃρ: συ 8 Κ οα΄ 
ΒΙααιρηύθν, ἄΡροι, {ῃ6 ΘῈ Θ ΠΥ. 

γ. 906. ἔν 8᾽ ἐορταῖς ἔν τε 
πανδήμῳ πόλει] δϑορβοοῖθβ 
ἸΘΘ 5. 6 58:16 ΠΘΙΘ ἃ 8 Παοίδη 
'Ῥοχδν. ὁ. 1: οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ἑορταῖς καὶ πανηγύρεσι τιμῶμεν 
αὐτούς. 

Ὗ; 967. ὅ.6Π0].: τοιαῦτα πᾶς 
τις ἐρὲ δῖ" ἤτοι οὕτως͵ ἐπαινέσεται 
ἡμᾶς; ὥςτε μὴ λιπεῖν ἡμῖν τὸ κλέος 
καὶ ξώσαις καὶ ϑανούσαις. Οη {Π8 
ΘοΙηροιμα νοῦν ἐξειπεῖν Ἰοϊποα 
ὙΠῈῊ ὁ ἀοαὍ]16 δοοαδαίξγα,, οἵ. 
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τοιοῦτον ϑράσος θ0ῦ 

Επτῖρ. ΒΘ ΘγΌΡ. ἵν. ΧΙ: τί 
ὰρ λέγων μεῖξόν σὲ τοῦδ᾽ ὄνειδος 

ἐξείποι τις ἂν: πα Ἰοιποβύηῃ. 
Μιάϊδη. ρ. ὅ40, 8. νὰ ΟΠ δ6- 
ἔθυ ̓  5 ῃοΐθ. 

Υ. 909ϑθ.0. συμπόνει πατρί) 
Μιυβρστῶνθ ΟὈδούνοα ὑπ {Π086 
ὙΠῸ 06. πη} 50] 5181 806. 518}- 
Ῥοβϑα ἔο θ6 οοῃυϊππ }}γΥ7 Ρ]ΔΠΠΪΏρ' 
ΥΘΥΘΗΡ. 

Υ. 970. παῦσον ἐκ κακῶν] 
ΕΟΥ {Π15 ΤΟΥΤῚ 8868 ν. 224. 

Ν. 918 56. ὅ68Π01.: ἐν τοῖς τοι- 
οὕτοις ἐστέν᾽" ὃ Χορὸς ὑπερτε- 
ϑαυμακὼς. τὸ “τολμηρὸν τῆς Ἢλέ- 
Ἀτρας φησίν, ὅτι μετὰ προγνώσεως 
καὶ ἀσφαλείας τὰ τοιαῦτα δεὶ καὶ 
λέγειν καὶ ἀκούειν. ΕῸΥ {Π| ομἷ5- 
βίοι οἵ π6 αὐίϊοθ θϑέογθ κλύοντι 
566 Μούτῃ. 8. 308. ποῦ 1. 

Υ. ϑτῦ πα. εἰ φρο. ἐτύγχαν᾽ -- 
μή] Οἱ μή ΡΙδοθᾶ δου 506 Οϑᾶ. 
Ο. 1860. 

γ. 916 54. ἐσώξετ᾽ ἂν --- σώ- 
ξεται] Ἐπβύδομ, ρΡ. 479,20. (φ. 
30, 81.): ἐσώξετο τὴν εὐλάβειαν, 
ὥςπερ οὐχὶ σώζεται, ἀντὶ τοῦ ἔσωξε 
καὶ ἀντὶ τοῦ σώζει. 

Υ. 918 5α. ὅ680!.: 
ϑράσος αὐτή 8᾽ ὁπλέξει" 

τοιοῦτον 
λίαν 
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αὐτή ϑ᾽ ὁπλίζει κἄμ᾽ ὑπηρετεῖν καλεῖς ; 
980 οὐκ εἰςορᾷς; γυνὴ μέν, οὐδ᾽ ἀνὴρ ἔφυς" 

σϑένεις δ᾽ ἔλασσον τῶν ἐναντίων χερί. 
δαίμων δὲ τοῖς μὲν εὐτυχὴς καϑ᾽ ἡμέραν, 
ἡμῖν δ᾽ ἀποῤῥεῖ κἀπὶ μηδὲν ἔρχεται. 
τίς οὖν τοιοῦτον ἄνδρα βουλεύων ἑλεῖν 

οδῦ ἄλυπος ἄτης ἐξαπαλλαχϑήσεται:; 
ΟὋἢ -" ΄ Α , Ἁ 

ορα, κακῶς πρασσοντὲ μὴ μείζω κακὰ 
κτησώμεϑ', εἴ τις τούς δ᾽ 

3 ῇ 

ἀκουσεται λογοῦυς. 

λύει γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν, οὐδ᾽ ἐπωφελεῖ 100ὅ 
βάξιν καλὴν λαβόντε δυςκλεῶς ϑανεῖν. 

990 οὐ γὰρ ϑανεῖν ἔχϑιστον, ἀλλ᾿ ὅταν ϑανεῖν 
χρήζων τις εἶτα μηδὲ τοῦτ᾽ ἔχῃ λαβεῖν. 

ἐμφατιχῶς τῷ ϑράσει φησὺν αὐτὴν 
ὁπλίξεσϑαι, ὡς μηδὲν ἀμυντήριον 
αὐτὴν ἔχουσαν ἢ μόνον ϑράσος. 
ΤΠ6 γοὰΡ ὁπλίξεσϑαι 15. 8 6 ἢ γγῚ ἢ 
{π6. δοοιιβαύνθ ἴῃ 6Π6 56η86 οὗ ἐν- 
δύεσϑαι. 
1979. κἄμ᾽ ὑπηρετεῖν) ΤΠΘ 

ὨΟΌΗ ϑράσος 15 οὗ ΘΟΌΓΒΘ ἴο 6 τὸ- 
Ρϑδαίθα βϑέουθ {πὸ νϑὰ ὑπηρετεῖν. 
566 ΥβΒ. 890 56. 

Υ,, 980. 56}0].: γυνὴ μέν, οὐδ᾽ 
ἀνήρ" ταῦτα πάντα ὑμοιά ἐστι 
τοῖς ἐν ᾿ἀντιγόνῃ. εἴτις παραβά- 
λοι, εἴσεται τοῖς αὐτοῖς διανοήμασι 
χρησάμενον Σοφοκλέα. ὅδε. Απηΐ. 
61 544. 

Υ. 981. 680 !.: σϑένεις δ᾽ 
ἔλασσον" τοῦτο δεύτερον κεφά- 
λαιον. 

ΝΣ 982. β6101.: δαί ἔμων͵ δέ" 
τοῦτο τρίτον κεφάλαιον καὶ ἀναγ- 
καιότερον, ὡς οὐδὲ ἐκ παραδόξου 
κατορϑῶσαι ἡμᾶς τὴν ἐπιχείρησιν 
εἰκός, τῆς τύχης μὴ συλλαμβανο- 
μένης. 

Υ. 986. ἄλυπος ἄτης] Μοπέϊοι 
85 Ῥθθη πιϑᾶθ οἵ {Ππ15 ἔουτῃ ν. 86. 
ἘῸΥ {π6 τοὐπηάδηῦ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΗ 
ἄλυπος ἄτης ἐξαπ. 566. Οσᾶ. 
Ο. 188 5ᾳ. 

Υ. 986 5ᾳ. ὅρα, μὴ κτησώ- 
με] 8.66 ν5. ὅθ 7 56. 

Υ. 988. ὅ680!.: λύει γὰρ ἡμᾶς 
οὐδέν᾽ οὐ λυσιτελεῖ γὰρ ημῖν, 
φησίν οὐκ ἀπαλλάσσει τῶν κακῶν. 
556 ΙΏΘ8η5: ΤΟΥ 1ὖ 15 οἵ 20 τ186 

ΟΥ ΠΟΙ͂Ρ ἴο 15. λύειν ἰδ ραύ ὈΥ 
1561 ἴῃ ὑπ 6 58:16 ΤΠ ΏΠΘΙ ἴῃ Εἰ π - 
τἶρ. Μαεᾶ. ὅ66. 1112, 1862. ΑἹἸδ. 
631., Βαύ ἴῃ Μϑᾶ. ὅ66. «πα ΑἸο. 681. 
δια οἸβθυγμθνθ Ὁ 15 }οΙηθα τὰ {Π 6 
ααϊνθ. Τὼ {πὸ οΟὗΠΘΙ ρϑδϑδρθ8 
Π6Υ6 15 ποῦ ὃ 886 ἴῃ ΡΡΟΒΙ ΟΝ, 
850 πεὺ ἃ ἀαὐῖνθ δν θοτιπαθυβίοοῦ, 
ΕῸΣ {Ππ|85 γθϑ 80} ΤΠ ΗΥ͂ ΒΟΠΟΪΔΥΒ 9Ὁ- 
7θοὲ το ἡμᾶς ἴῃ {πὶ5 ΡΙαθθ. Ηϑτυ- 
ἸΏ  ΠΠ ὑμῖηκΚ5 ὑπῶὺ τὖ 15. Ρεῦὺ Ρ6- 
οϑῖι56. ὉΠ ψ Υ [Ο]]ονγηρ' ΘΟΥΘΙῚΒ 
ὑπᾶῦ οδ88. ὙῺΥ πού [8Κ6 ἡμᾶς 85 
7οϊπθα νὰῦ 6ΠπΠ6 ᾿πδηϊῖνο ὃ 

Υ. 989. 56}0].: δυρκλεῶς 3α- 
νεῖν" ἐνταῦϑα δηλοῖ τὸ μετ᾽ αἱ- 
σχρᾶς τιμωρίας ἀποϑανεῖν. Καὶ 
Ὅμηρος (Οἅ. χ, 462.) μὴ μὲν δὴ 
καϑαρῷ ϑανάτῳ ἅπο ϑυμὸν 
ἑλοίμην. 

Υ. 990 5ᾳ. οὐ γὰρ ϑανεῖν -- 
λαβεῖν) Ἑτγίατ αὐ, [ΟἹ] ίηρ Ὑ1- 
{π5 ΝΥ 15 Θ 1, ἐγϑηβ]δίοϑ: Τὺ 15 
ποὺ ἴο 416 ὑπεὺ 15 πηοϑὺ συὶθ- 
γοιβ, θα 1 γομ 6 ἀΘ ΙΓ Πηρ' 
ἀϑούῃ οδϑηηοῦ δον οδύϑδϊίῃ 
ὑπ 6 νι θη οα-ἴον ἀθ8ύἢ, 516 ἔθϑυβ 
ΡΥΒΟΩ 8ηα 5]0Υ Τουθαγθ. 50 8180 
1Π6 5610]. οὐ τὸ τοῦ ϑανάτου δει- 
νὸν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅταν ἐπιϑυμῶν τις 
ἀποϑανεῖν, ὥςτε τὰς παροῦσας κχο- 
λάσεις ἐκφυγεῖν, τότε μηδὲ τούτου 
τύχῃ; τοιαῦτα οὖν πεισόμεϑα, ὧν 
ὁ ϑαάνατος αἵἱρετώτερος. Ου {π6 
ΡῬδυθῖοῖο εἶτα ΦἴοΥ ἃ ὀχόδῳρὶ ο 866 
ν. ὅ8. ποίθ. 

οὐ δν κα μνπνω. “ΑΝ μὰ 
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ἀλλ᾽ ἀντιάξω, πρὶν πανωλέϑρους τὸ πᾶν 
ἡμᾶς τ᾽ ὀλέσϑαι κἀξερημῶσαι γένος. 1010 

κατάσχες ὀργήν. καὶ τὰ μὲν λελεγμένα 
90 ἀῤῥητ᾽ ἐγώ σοι κἀτελῇ φυλάξομαι" 

αὐτὴ δὲ νοὺν σχὲς ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτὲ, 
ϑένουσα μηδὲν τοῖς κρατοῦσιν εἰκαϑεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

πείϑου. προνοίας οὐδὲν ἀνθρώποις ἔφυ 101ὅ 

κέρδος λαβεῖν ἄμεινον, οὐδὲ νοῦ σοφοῦ. 
ι ΗἩΛΕΚΤΡΑ. 

1000 ἀπροςδόκητον οὐδὲν εἴρηκας᾽ καλῶς δ᾽ 
ἤδη σ᾽ ἀποῤῥίψουσαν ἁπηγγελλόμην. 
ἀλλ αὐτόχειρί μοι μόνῃ τὲ δραστέον 
τοὔργον τόδ᾽" οὐ γὰρ δὴ κενόν γ᾽ ἀφήσομεν. 1020 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

φεῦ" 
εἶθ᾽ ὥφελες τοιάδε τὴν γνώμην πατρὸς 

1000 ϑνήσκοντος εἶναι᾽ πᾶν γὰρ ἂν κατειργάσω. 
ἩΛΈΚΤΡΑ. 

3 4 (5 , ᾿ "Δ ΄ 
ἀλλ ἠν φύσιν γε, τὸν δὲ νοῦν ἥσσων τότε. 

᾿ ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

ἄσκει τοιαύτη νοῦν δι᾽ αἰῶνος μένειν. 

Υ. 992 86. πανωλέϑορους -- 
γέ νος] τὸ πᾶν τιιιϑῦ Ὀ6 7οἰηθᾷ ν τ 
γένος, ΔΙ Ποτρῖ {πὸ ποτᾶρ ἡμᾶς 
ὀλέσϑαι ἰαΐογγοπθ. 8,686 γ. 696. 

Υ. 9906. ἀλλὰ τῷ χρόνῳ] ΤΠ 
Ρυίϊοϊο ἀλλά ἰβ ἴθύθ ραΐ ἴῃ {π6 
ΒΦ ηΘ. 5686 8.85 ΔΡογθ, ν. 404. Ομ 
ὑπ6 νογᾶβ νοῦν σχές 7οἴηθα ψ ἢ 
{Π6 1 Πη1{|γ8 ΘΟΙΏΡΑΥ ν. 1489. να 
ΤΥ ῃοΐθ. 

Υ. 999. λαβεῖν) ΤΠ 5. βθϑιηβ 
ὈΠΗΘΟΘΒΒΕΎ, θα 566 Απί. 487 5. 

γ. 1001. Κ'6Πο]., : ἀπηγγελλό. 
μην" ἀντὶ τοῦ ἃ ἠξίουν. τὸ δὲ 
παρακαλεῖν ἀπαγγέλλειν (Βα οΚ 
ἐπαγγέλλειν) φησέν. 

γ. 1002. ϑ'οθο .:: ἀλλ᾽ αὔτό- 
χειρέ μοι᾿ παρατήρει κάνϑαδε 
τὴν εὐτολμίαν, ὡς ἐν ᾿ἀντιγόνῃ. 
ὅθ8 Απί. 45 8ᾳ. δηᾶ 69 τ 

Υ. 1008. 560]. τθο.: κενόν γ᾽ 

ἀφήσομεν" ἄπρακτον καταλεί- 
ψομὲεν. Οπ {πὸ ρϑυϑῖο 1885 οὐ γὰρ 
δή Ν νθ δοιηρατθβ Απί. θὅ9. ΟΘᾶ. 
ΟΡ ΟΣ ΟΟΟΣΡΗΣ, 240. 

Υ. 1006. ἀλλ᾽ ἦν -- τότε] 
ΗθΥμ ΔΉ ΤΟηοΥβ: θα 1 ν͵88 
50 ἴῃ ἀϊΙβροβιύίοη, θα 1 νγἃ85 
1655 5ύγοηρ ἴῃ ΘΟᾺη56]. ΕΒ. 
ΦδΘΟΌΒ. ΟΌΒΘΥΥΘΒ ὑπεῦ ὕΠογΘ 15. 8 
ΒΔ] 1 ΘΩ ΙΓ ΠΘ 515 1 ἴῃ ΗφΙϊοάοΥ Η, 
18. ν». τό. Οον.: σὺ δέ, ἔφη, τὴν 
μὲν γνώμην. ἐῤῥωμένος τις ἄρ᾽ 
ἦσϑα, τὸ λῆμα δὲ ἀσϑενέστερος, 
ΠΥ τὸ λῆμα ΔΏΒΎΘΥΒ (0 τῇ φύ- 
σει, δθα γνώινη ἴο τῷ νῶ. 

Υ. 1001. 8680]. γ86. : ἐπιτήδευε 
τοιαύτη κατὰ τὴν φρόνησιν διὰ 
βίου μένειν, οἵα ὑπῆρχες τότε. 
ΤΙ ψογαβ δι᾽ αἰῶνος ταθϑῃ διὰ 
τοῦ τῆς ξωῆς χρόνου, ἴον αἰών, 
ϑοσογαϊηρ ἰο Η ΘΟ ἶπ 5,15 ὁ βώος 
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ἩΗἩΛΈΚΤΡΑ. 

ὡς οὐχὶ συνδράσουσα νουϑετεῖς τάδε. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

εἰχὸς γὰρ ἐγχειροῦντα καὶ πράσσειν κακῶς. 
ΗἩΛΈΚΤΡΑ. 

1010 ξηλὼ σε τοῦ νοῦ, τῆς δὲ δειλίας στυγῶ. 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

ἀνέξομαι κλύουσα χῶταν εὖ λέγῃς. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἀλλ᾽ οὔποτ᾽ ἐξ ἐμοῦ γε μὴ πάϑῃς τόδε. 

᾿ ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

μακρὸς τὸ κρῖναι ταῦτα χὠ λοιπὸς χρόνος. 
ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

ἄπελϑε. σοὶ γὰρ ὠφέλησις οὐκ ἔνι. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

1010 ἔνεστιν" ἀλλὰ σοὶ μάϑησις οὐ πάρα. 

Υ. 1012. οὔ ποτ᾽ Ὁ ῖπᾶ. 

τῶν ἀνθρώπων, ὃ χρόνος τῆς ζωῆς. 
ΤῊ νου 15 οὗ οοιτθθ τι504 ἴῃ 
Δ ΠΟΥΠΘΥ 56η86 Ὀ651465. 

Υ͂. 1009. 56801.: εἰκὸς γὰρ τὸν 
κακῶς ποιεῖν ἐπιχειροῦντα κα 
πάσχειν κακῶς. τοῦτο δὲ Πινδα- 
ρικὸν (Νομι. ΤΥ, 82)" ἐπηρεά- 
ζοντά τι καὶ παϑεῖν ἔοικεν. 
50 Επιτ. ΟΥ. 418: οὐ δεινὰ πά- 
σχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους. 
ΕοΥ {π6 νοῦ} ρ]δοθα ΟἿΪΥ ΟΠ06, 
τηβέρεια οὗ ὉΥ1ΟΘ, 566 ΡΆ]]. 512. 

Υ. 1011. ἀνέξομαι --- λέγῃς] 
ΤΙΘ ϑομο δῦ ΘΟΥΥΘΟΙΥ ΘΧΡΙΔΙΏΒ: 
ἔσται καιρός, ὅτε με εὐφημήσεις. 
ΤῊ6 νονᾶβ οἵ ΟΠ βοθμθιηῖβ, ὑπεῦ 
5.6 11] οὴδ ἀν ῬΘΑΥ ὙΥλ 0} ργαΐδ6, 
566 1ὴ εὖ ἢγβύ βισῃὺ δι ρου ήποιιβ, Ὀτιΐ 
8516 15 ἴῃ ἴδοι βαγίηρ Ὀυϊθῆγ: 1 
ὈΘδΑΥ πη 61] νψοτᾶρ, θ6- 
ΟΔΌΒ6 1 ἔἴογοβθο ὑμδῖ ποῦ 
ὙΠῸ ΟΠ 6 ἀφ ὑπῖηκ 801 4 6- 
ΒΟΥΟ ΡΥΔΙΒ56 ΤΟΥ 16. ὙΘΥΥ 
ὑπῖπρ ψι{ ΠΙΘΟΝ ὑπο ΠΟΥ 
ΓΟΡΥΟδ Ομ οϑὺ 6. 0 δρδίῃ 
ΟΠ βου 115 νβ. 1027. 1089 54. --- 
Τ ατι ΑἹ οἰ τι τη, Ὑπὸ αἰβαρργον θᾶ οὗ 

{π|5 ᾿ηφογρυθίϊίοη, θα γοῦ αἸ4 ποῦ 
Ρουθ ἃ 6 6 ἔα]86, Ὁ] ον 5 Μεοΐῦ- 
ὉΠ 18 6 Θη6 1 ο τ ϑῦβ ὕππι5: [5841] 
Ῥϑαυ γ ψοΥαβ μι απ δ ηῖ- 
τηϊύγ, ν πούμου ποῖ 5 1 6 η- 
ΒΌΓΘ ΟΥ̓ ὈΥΔΙ56 116, 68 η1Πρ᾽: 
10 15. Ὁπὸ βθ8δ86 ὑπὶπρ ΤῸ 16 
ΠούΠοΥ ποῖ ΡΥ 8156 ΟΥ̓ 66ῃ- 
ΒΌΤΘ 6. ΤΠθ 1 ουρυθύδ 9 ῃ 
οδπποῦ ΡΟΒΒΙΌΙΥ 06 γθοοῖνϑα, εἰ 15 
Βηθνγη ὈῪ ΕὟ, ΤῸ ΘΌΙΚΘΥ ἴῃ ΠΙδγ.. 
Τδνηδίδα. ἃηη. 1842. ἔαβο, 11, 
Ρ- 510 5α. 

Υ. 1018. μακρὸς τὸ κρὲ ψωεὶ 
ΕῸΥ {πὸ ἱπῆηϊθίνο ἀοροηαϊηρ' οη 
μακρός νι πὸ ΔΡΌο]6 θθέογθ, 560 
Μεύθμῖδο 8. ὅ48. δηα δρϑίη οἢ 
Ἐλπιν. ἩΊΡΡΟΙ. 49. 90. ἴῃ ν. 1079. οὗ 
115 Ρίδγ. χὠ 5θθιὴβ ἴο Ὀ6 Ρᾳΐ 50 
{πᾶῦ καί τηδν τϑῖου ἴο 6π6 ρυθοθαϊηρ' 
ταῦτα. θα νυν. 6850 ἀθονυϑ. 

Υ. 1016. ἔνεστιν --- πάρα) 
1 πᾶγθ ᾿' ἀθϑῖνο ἴο εὐϑϑιδὺ π66, Ῥαΐ 
ποῦ, ἃ 5 ὕποιι μ᾽ ἀθϑθ, Ὀγ ἴοτοο, θαΐ 
Ὀγ φοοῦ βθῆβθθ διηᾶ οοπηβοὶ, Βαΐ 
τμοῖι Ἰδοκοϑῦ {πὸ ἀοοι εν ἴο τϑοοῖγθ 
1 ἘΕ ΒΟ ΤᾺ ΘΌΒΙΒΙ 

δε. ἀδδιὰ 

εὐ ελοέν κοὐ 

ὠσὰν δ ἣν 



ἜΤ ὙΑΡ 

.Ὰ ( 

ὙΠ Φ Ἢ ΤΥ ΎΡΡΎ 

τς 7, νὰ ΝΣ τ - ᾽ « 

ΕΥΡῚ ἘΥ Ρ ΨΎΡ,Ὶ 

ἘΠΑΎΕΤΟ πα, ΡΥ, 

ἨΛΈΚΤΡΑ. ᾿ οὗ 

ΗἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἐλϑοῦσα μητρὶ ταῦτα πάντ᾽ ἔξειπε σῇ. 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

οὐδ᾽ αὖ τοσοῦτον ἔχϑος ἐχϑαίρω σ᾽ ἐγώ. 

᾿. ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἀλλ᾽ οὖν ἐπίστω γ,, οἷ μ᾽ ἀτιμίας ἄγεις. 1035 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ἀτιμίας μὲν οὔ, προμηϑίας δέ σου. 
ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

1020 τῷ σῶ δικαίῳ δῆτ᾽ ἐπισπέσϑαι μὲ δεῖ; 

ο΄ ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 
ὕταν γὰρ εὖ φρονῇς, τόϑ᾽ ἡγήσει σὺ νῶν. 

ΗἩΛΈΚΤΡΑ. 
Ἐ κ ' ΄ 
ἡ δεινὸν εὖ λέγουσαν ἐξαμαρτάνειν. 

γ. 1019. υ]ρ. προμηϑείας, ΠΟΙ 1 Πᾶνα οοτγθοίθα τ Ν 6 Ύ 6; 
ὙΠῸ ΟὈδθιγθδ: Οαδἰβέον α Πὰ5 γθοοϊγοα προμηϑίας, αὖ {Π6 1ηβυϊρ ,1 08 
ΟΥ ΜοΟΏΚ, ἴτοιῃ 1,8, 1,105. ἃ. ".) Δπρ'. 6.) ὕϑη. Θ., οοα. Ταγίπϑιῖ γ. Τῃ 
Απἀρ'. « 15. ὁμδηρ θα πὰ γοᾶ ἴηἰ ἰηΐο δε. ΟἿ ν. 1860. ῬΙΙ]. δῦ. ἘπαγῚ- 
Ρ᾽ά65 αἴϑο πὲϑ προμηϑ'ία οομδίθ]γ, ποῦ ον αὖ ὑΠ6 665 οἵ γϑυβ68, δ 
ἀθονα γ. 990. Οοά. Ο. 8382. θπῦ ἴῃ ὉΠπ6 β58πι6 ρβοθ οἵ [ΠπΠ6 συ ϑύβθθ, 885 1π 
ΑΙο. 1064. Τοη. 451. Ἡθτα ἃ πῃ ὑπ Κ5 ὑπαῦ Π6 οπαϊηρ' οὗ ἃ ἸΙοπρ' ποτὰ 
ἢ ἃ Βπογῦ ροπιδ, οα {πὸ ΠΥ ᾿θύτιβ, 15 ταῦπου ἱπο]οραηΐ, ἴῸΥ γΒ1 ΘΟ ἢ 
γϑαϑοη Π6 Πὲ5 υυυι λύθη προμηϑ'εέας ἴῃ [π6 Τοῦ οἢ {Π86 τι πουτν οἵ “πιβϊη 
Μαυΐγε ὅη]γ. 866 80 Οϑά. Ν. 48. 

Ὗ. 1016. μητρὶ -- σὴ] ΤΠΘ 
Ῥγομοῖη σῇ 15 Δ΄α6α 0} 50Π16 
Ὀ1 θυ 655, ΠΡ] γΙηρ' ἐπε ΟἸγῦδο- 
τηηδϑύγα,, ὑπ νγουϑύὺ οἵ σοηθη, ἴο 
ὙΠΟ 586 ὨΘΥΒ6 11 ὉΠῚΠΚΒ πὸ ἴοοῦ- 
ἴοι ἅτ, 15 πο] ἴῃ {πΠ6 ρῖδοθ οὗ ἃ 
τηοΐ θυ ΒΥ ΟΠ ΒΟ ΠΘΙ18. 

Υ. 1011. ἔχϑος ἐχϑαίρω σ᾽ 
ἐγώ] Οχ πὸ ἀοόπβαῦνο οὐ {16 
Ῥτοποῖ σέ 5886 Μεαύθπ. 8. 421. 
ποῦ. ὃ. δια ΠΗ οϑὺ 8. 104, 8. πού. ὅ. 
ὅηθ βᾶυβδ: 1 4ο ποῦ παῖδ ἐπ 86 
50 ΠΟ ἃ 5 ἤο ὈΘΑΥ 1ΓΠ655 
ἀρσεϊηδὺ 66 ὅὍἢ0 15 τ] ΟΠ 6Υ, 
δα ὅο 158 ὑπ 66 ὅο ΡΘΥ158. 

Υ. 1018. ῬΊ6 {8]} Ραββαθθ χοῦ 
"6: ἀλλ᾽ οὖν ἐπίστω γε μέγιστον 
ἔχϑος με ἐχϑαίρουσα, ὅτι με εἰς 
μεγίστην ἀτιμίαν ἄγεις. ἘπγρῚ ρὰ- 
γ81161 ρεϑδαρθβ 566. Μεαιη. ὅτ. αν. 
δ. 480. πού. ὃ. --- Ε]Θοὗτα δοοιιθ68 
ΟΠ γυ βού θη οὗ ᾿πηϊοῦϊηρ οἡ ΠΟΥ 
Π6 στοείοϑδὺ αἰδθουαθο ἴῃ ργονοηῖ- 
ἴηρ' ΠΟΙ ἀοίηρ ψΠαῦὺ 5π6 οοι]ά 
Ὠο αιποιΐ αἰβργταθθ Ιθάᾶνο τπη- 

ἄοπθ. Οἡ {Π|ὸ ΡΥ 165 ἀλλ᾽ οὖν 
-ῈΞ γέ οἵ. Απί. 84: ἀλλ᾽ οὔν προ- 
μηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ τούργον. 
ῬὨΠ. 180: ἀλλ᾿ οὖν τοσοῦτόν γ 
ἴσϑι. ΑἹ. ὅ8ῦ: ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ ̓ φύ- 
λαξα τοῦτό γ᾽ ἀρκέσαι. τὰ ν. 338. 
οἵ {Π15 Ρ]δυ. 

Υ. 1019. 5601: οὐκ ἀτιμάξω σε, 
ἀλλὰ προνοοῦμαί σου. ΤΠΘ νοτάβ 
προμηϑίας δέ σου, ΠΟΙ, ἀοοοτα- 
ἴηρ' [ο βύγιος ΔΠΔΙΟΡΎ, ποι] ΒΙΡΏΓΥ 
ἄγω σὲ εἰς προμνηϑίαν σου, ΠοΥ6 
ΒΙΠΏΡΙΥ θὲ, ὃἃ5. π6 βομο]δαβῦ 
ΥΙΡΉΤΠΥ ΤΟΙΠΔΥΚΒ, ς νεΥ ον ἢ ἐν σου. 

γ. 1020. τῷ σῷ - δεῖ] 1. 6. 
Ποβενπου ἐπ οἴου νν 15} Π 6 
[το ἄο δ5 β5θϑιηϑθίβ στἱρηύ 0 
Ὁποῦ ον δεὲ θα ν, 259, 

Υ. 1021. ὅταν γὰρ -- νῷν] 
ΤΠῊ6 5686 15: οουύδί]νυ; ἴου 
ΠΘη 1 886 ψῇῃπιδαὺ 15 τἱριῦ, 
ὉΠ οὰ πιιδὺ ΟΌΘΥ πιθ; ὙΠ 6η 
{πὸὰπ τὸ ψῖβο, ὑπὸ 5Πδ4]} 
Ιοδᾶ πὸ ΨΥ ἴοΥ πιο. 

Υ. 1022. ἡ δεινὸν --- ἐξαμαὰρ- 
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ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

εἴρηκας ὀρθῶς, ᾧ σὺ πρόςκεισαι κακῷ. 1040 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 

τί δ᾽ ; οὐ δοκῶ σοι ταῦτα σὺν δίκῃ λέγειν; 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. κ᾿ 

1020 ἀλλ ἔστιν ἔνϑα χή δίκη βλάβην φέρει. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

τούτοις ἐγὼ ξὴν τοῖς νόμοις οὐ βούλομαι. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ ποιήσεις ταῦτ', ἐπαινέσεις ἐμέ. 
ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

καὶ μὴν ποιήσω γ᾽ οὐδὲν ἐχπλαγεῖσα σε. 1046 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

καὶ τοῦτ᾽ ἀληϑές, οὐδὲ βουλεύσει πάλιν; 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 

1080 βουλῆς γὰρ οὐδέν ἐστιν ἔχϑιον κακῆς. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

φρονεῖν ἔοικας οὐδὲν ὧν ἐγὼ λέγω. 
ΗἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

ἤ -" 

πάλαι δέδοκται ταῦτα κοὐ νεωστί μοι 

Υ. 1082, Τιπαογ Ρ]θο65 ἃ {1]] βῇορ αὐδου μοι. 

τάνειν) ἘΕΠΘοΐντα βᾶγβ: ὑΥα]Υ 1 
Ϊθ5. δὴ ὈΠΏΘΔΡΡΥ ὉΒΊπρ' ἴον ΠΟΥ͂ 
ποῦ ἴο ἄο τἱρθῦγ τ ῆηδὺ 516 
ΓΙΡΉΘΙΥ 5808, 1. 6. {{ὈἠῪ Ὁ 18 
ΠΙΒΘΥΘΌ]Θ ΤῸΥ ΠΟΥ, ὍἘΠῸ 5805 {ἰπεὺ 
ΟἿ τηπϑῦ (ὁ ψῆδῦ 15 χὶρηῦ, ποῦ το 
ἀο 850 Πϑυβϑ!, ΟἸΠΥβούμοιηῖθ μδᾶ 
78 Βαϊ ὑπαῦ ψπαῦ ἴθ. στὶρηῦ τησϑί 
ΡῈ ἄομβ. Τπαῦ 5Π6 ἀπά ουβίοοαῦ [Π 656 
νγουβ οἵ Ἐ]θοΐγα ἃ 5 5ροίζκθη οἵ μου- 
561}, ΠΘῪ ὙΠ016 Δ ΉΒΎΥΘΙ 5Πονγ8, ρϑΥ- 
ὑϊου ΑΥΪΥ ὉΠ6 τιθὲ οὗ [Ππ6 ργυόποῖη 
σύ. ΝΟΌΙ, μαΐ γον, ἰδοῦν 
πάθον {πῶὖ ΟΥ̓], 1. 6. πδῦ γοῖ 
58. οὗ τη 8115 ἀροι ΣΟΌΓΒ6] 

ν. 1023. δ61)01.: ὦ, σὺ πρός- 
κεισαι κακχῶ" τὸ ἁμαρτάνειν" 
λέγουσα γὰρ δίκαια καὶ εὐπρεπῆ, 
ἐν αὐτοῖς ἁμαρτάνεις" ἀλυσιτελῆ 
ὰρ ἐπιχειρεῖς ποιεῖν. ΤΊ γοὰρ 

ἐξαματράνειν ἰΒ ποῦ ΘροΚκθὴ ὈΥῪ 
Ἐ]οοΐίχα.,, ἃ5 1 15. πηδουβίοοα ὈΥῪ 

ΟΠ υβούμοιηϊθ. Ε]θούτγα τηθϑηῦ: ὅο 
4Ὧο ποῦ 15 πΠΘΙ ΠΥ τἱρῆῦ ΠΟΥ 
ἔιττῖη ρ, θπ ΟΠ βού πθιηῖβ ππᾶϑυ- 
βύοοα Ποὺ ἴο ηθδῃ ὧο ἄο ψῇϑδῦ 15 
Ὁ56]655 δ πα ρογπίοϊοιθ. ΕῸΥ 
ΟΠ γοὺὉ πρόςκειμαι 568 Υ8. 289 566. 

Υ͂. 1034. τί δ᾽ -- λέγειν; 886 
5δγ5: 4ὁ πού {π6 1 ρ'5, ἈΠ ΎΤΝῚ 
1 580 οὐρμύ [0 6 ἀοπθ, 8661 
[οὐ 66 τῖρῦ9 ΟΠ υΒοΘ15 ἴῃ 
ΥΘΡΙΥ ἄοθ5 ποὺ ἄθην ὑμῖν 1πϑύϊ66, 
Ῥαΐ ροϊηὐβ οαὖ [Π6 ἀδηρο ιν. 

Υ. 1027. ὅ,61|0]. : ἐπαινέσεις 
ἐμέ ἐν οἷον τοῖς δεινοῖς περιπεσο: ὕσα 
ἐπαινέσεις μὲ, σύμφορα σοι βου- 
λεύσασαν. 

Υ. 1029. Β6Πο].: πάλιν" εἰς 
τοὐπίσω, εἰς τὸ ἐναντίον. 

Υ. 1081. φρονεὲν -- ΓΌΩΝ 
Βα οἰ τοπάθυθ: Ποῖ 56 θη δ 
10 πηάουβύαπα ποπ6 οὗ {86 
ΠΔΗΡ 5 οὐ ΒΙΘΒ 1 δὶ ΒΡ6 8 Κ- 

Ε 

; 
ἥ 
᾿ 
ἔ 
Ἶ 
᾿ 

᾿ 
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ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 
» ’ »Ἤ) ’ Α π᾿ Ὁ “, 

ἄπειμι τοίνυν. οὔτε γὰρ συ ται ἔπη 1060 
» 2 »Ξ 4. τ ᾿ ᾿ ὔ 

τολμὰᾶς ἐπαινεῖν, οὔτ΄ ἑγῶ τοὺς σους τροπους. 

ΗΛΕΚΤΡΑ. 

1080 ἀλλ᾽ εἴριϑ'. 

οὐδ᾽ ἣν σφόδρ᾽ ἱμείρουσα τυγχάνῃς" 
οὔ σοι μὴ μεϑέψομαί ποτε, 

ἐπεὶ 

πολλῆς ἀνοίας καὶ τὸ ϑηρᾶσϑαι κενά. 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ σεαυτῇ τυγχάνεις δοκοῦσά τι τοῦῦ 
φρονεῖν, φρόνει τοιαῦϑ. 

[κὦ Ἁ - 

ὁταν γὰρ ἐν κακοῖς 
1040 ἤδη βεβήκῃς, τἄμ᾽ ἐπαινέσεις ἔπη. 

ΧΌΡΟΣ, 

(στροφὴ α΄.) 

Τί τοὺς ἄνωϑεν φρονιμωτάτους οἰω- 

πο. ΜΟΥ ΟΟΥΥΘΟΥΥ Εἶγ. 7 8005: 
γοι ΔΡΡΘΔΥ ἤο Οδ΄6 πούμιῃηρ' 
ἔοΟΥ δηγυπίηρ 1 5ᾶγ. Το. 0815 
Ἐ]Θοῖγα γϑρ 65: ὉΠ 6 7γ6 18 πὸ οὁ6- 
οδϑίοη ΤΟΥ τ6 ἤο ΟΑἈΥ6, 5ῖπ 66 
1 παν Ἰοηρ' πο δου 164 
ὙΠΔΕΙ 58 411 ἀο. 

Υ. 1084. τολμᾷς] ΕοΥ {Π6 86 
οὗ {π18 γσϑὺρ 566 Οδά. Ὁ. 180. 

Υ. 1086 58ᾳβ. ἐπεὶ πολλῆς -- 
κενά] 56 5661ὴ5 ἴο τηθϑ8πη: ἔου 16 
15. ἃ ΟΥΚ οὗ στγοδὺ ΓΟΠ]Υ ἴο 
πυηὺ δἰΐϑθυ νδῖῃ ὑπ] ρ'8,) 1. 6. 
[0 ἔοΊ]]ον αὐύθυ, ΟΥὐὁ 15} ὅο αοῦ 
αι ὑπο86 0 816 διηρίυ, 
ὑπεῦ 15, ἔσο 1158. 

Υ. 1089 88. ἐν κακοῖς -- βε- 
βήκῃς}] 80 ν. 1093. ΟΥ̓ ποθ οι 
γ. 962. 

Υ.-. 1041---1016. Αἴἴοῦ ΟἸἾγγ85ο- 
ἐπϑιηΐβ πεα ααϊ θα ὑπ6 βαρ, {π6 
ΟΠ οστιδ. στϑιηδυῖ ὑπδύ πηρ᾿θῦν οὔἵοτν- 
Θα ἴο ρδυθηῦβΎ1}} πον οΥ θΘ Ἰοηρ' πη- 
ΡαμΒΠη 64, πα ΠορΘ ὑπεαῦ {πὸ τηϑ 885 
οὗ Αρδιηθ ΠΟ ἢ ΤΉ Ὺ ΚΠΟ {π6 σγθαὺ 
Ιογθ οὗ ΕἘ]θοῖσα, το, ὑποὰὺρ 46- 
βογυίθα ὈΥ 81], 5011] θθνγαῖ}5 ΠΟῪ Βῖσα, 
δ ηα 5660 15 ἤο δνθηρθ Πἴτη ουθη οὐ 
{Π6 Υἰδκ οὗ μού 116. ΤΏθη δαάγοβ- 
βίηρ' ΕΠ] δοῦτα ἢθυβ61, που ἢγϑὺ 58 
ὑπαῦ 586 νου]Ἱα 6 τοῦθ Ὑ1Π1ηρ' ἰο 
416 ἴῃ Βομοῦν μπϑη ἰο Πἰγ 8 ἴῃ 5ῃ 8,16, 
δμα ΘΧΡΙΘΒ5 ἃ ΠΟΡ6 ὑπαῦ 8η6 Ποὺ- 

561 τὴδὺ αὐξαΐη ὑπαῦ ῬΡΟΟΥ πᾶ 
ΡῬΥΟΒΡΟΥΙΥ,, σπῖοῆ Πὰ85 Εἰ Ππουΐο 
αὐξομαθα οὐ ΠΟΥ ΘῃΘΠΪθ5, 1ῸΥ 
ΘΒ ηρ ἀΡ, 814 811 ΠΟΥ τηϊ- 
ΒΘΙῪ, Π6Υ ΡΙθὺν ἴο 3ογθ. 

Υ͂. 1041---1046. τέ τοὺς ἄνω- 
ϑὲν -- εὔρωσι}] Οπ {8 οδγ6 
Ῥαοβίον δα οἱ ὑπ 6 ῖγ ρθη. ΟΥ̓Δ Π 68 
δα οὐμοὺ Ὀϊγάβ, 8566 ΑΥΊ ΟΡ. 
Αν. 1858 5Βᾳαᾳ. Αὐιϑδίοῦ. Ηϊδϑί, Αἢ. 
ἘΧ ΤΙ ἈΘΤΙΒΗ Νῦν, ΑἸ ΕΠ Θς 
δια Χ, 10. ΕῸΥΪ 5ΙΠΆΙΘΔΥ ΘΧΘΙΊΡΙ65 οὗ 
ΒΒ 566 παρ. Βδοοι. 1864. 
ΕΠ]Θοῖν. 151. δμα οορᾶῦθ ΟΙ ΟΘΥῸ 
Ὁ π᾿ 955: ὙΓΥΥΓΟΣΥ ΜΗ ΣῊ 
αποᾶδχὰ γνοϊπουῦῖαη ΘΚ ΘΠΘΥΘ 
ΠΟΠΠΆ]1ὰ ἱπάϊοῖα Ρἱθύαῦ 85, 
ΘΟρΡ ΙΗ ΣΌΙΟῺ ΘΤΏ, Τὴ 6 ΠῚ ΟΥ̓ ἷ ἃ Τη. 
ΤυΎ ΟῚ ἴπι5. ΟΌΒΘΥν 65. 05 {Π6 Ῥδ8- 
βᾶρθ: οἶω νούς" ἤτοι τοὺς πε- 
λαργούς. «φασὶ τοὺς “πελαργούς, 
ἐπειδὰν οἵ τεκόντες αὐτοὺς γηρά- 
σωσιν, ὑπέχειν τὰ νῶτα αὐτοῖς, 
καὶ ἀναλαμβάνειν ἐπὶ τῶν ὥμων 
αὐτοὺς καὶ ἵπτασϑαι, καὶ τρέφειν 
καὶ γηροχομεῖν αὐτούς, μέχρις ἂν 
ϑάνωσιν,, ἀποδιδό ὄντας ἀμοιβὰς τῆς 
ἀνατροφῆς καὶ τῆς γεννήσεως αὐ- 
τοῖς ᾿ ὅϑεν λέγεται καὶ ἀντιπε- 
λάργωσις ἡ ἀντέκτισις τῆς ἀνα- 

τροφῆς. 
Ὑ. 1041. τοὺς ἄνωθϑεν --- οὖ- 

ὠνούς} ΤῈ ΟὨΪΥ οογγθοῦ ἸηΘΥ 

{ 
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νοὺς ἐςορώμενοι τροφᾶς 
κηδομένους ἀφ᾽ ὧν τε βλά- 1000 

στωσιν ἀφ᾽ ὧν τ᾽ ὄνησιν εὖ- 
104 ρωσι, τάδ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἴσας τελοῦμεν; 

9 9 9 ι ἢ Ἁ 3 Ἁ 

ἀλλ᾽ οὐ τὰν Ζίιος ἁἀστραπαν 
Ἁ 3 9 ’ ’ 

καὶ ταν οὐρανίαν Θεμιν 
3 

δαρὸν οὐκ ἀπόνητοι. 
ὦ χϑονία βροτοῖσι φά- 

100ὅ 

Ψ. 1044. στω -Ξ- σιν ἀ. ὧν τ᾽ ὁ. ε. τ. ο. ἐ. ἰ. τελοῦμεν --Ξ Ὁ ῖα ἃ. 

Ργθίαθίομ. οὗ 1πΠ6 Βομοϊϊαβὲ 15. 6Π|85: 
τοὺς ἐν τῷ ἀέρι. ΟἿ, ἘΠ τ. ΕἸ. 891: 
ὅν, εἴτε χρήξεις, δϑηρσὶν ἁρπαγὴν 
πρόϑες , ἢ σκῦλον οἰωνοῖΐῖσιν, 
αἰϑέρος τέκνοις, πήξασ᾽ ἔρει- 
σον σκόλοπι. Οπἱ ἄνωϑεν ἴον ἄνω 
5606 Απΐ.ὅ19. ΤΟΥ͂Θ 15 π0 Ια] Υ 
ἴῃ {π6 δαϊοθοῦίνε φρονιμωτάτους, 
ἴου 10 15 ποῦ θυϑῦυ Κιηα οὗ γα πὸ 
ΘΧΒ 15. ΒΌ ΘΙ. Ρἱθίν δηα ροταῦθτπαο 
τοναταᾶβ ΓΠοῖν Ραγθηΐϑ, Ὀτιῦ ἃ οου δα! 
ΒΡΘΟΙΟΒ ΟΗΪγ, οἡ ὑπαῦ ϑοοοιιπῦ 4116 
[Π6 τηοϑῦ ρυα θη. 

Υ͂. 1042. ἐςορώμενοι͵ 1. 6. 
ὁρῶντες. γγ 18 {Π6 πογτᾷβ τροφᾶς 
χηδομένους δ τοῦβὺ πηξογδίαπαᾶ 
ἐκείνων. ὅ86 ῬΏΠ]. 187. 

Υ. 1048 58ᾳ. ἀφ᾽ ὧν τε βλά- 
στωσιν --εὕρωσι)}] ΒΥ ὙΠΟπι 
{07 ἢᾶν Ῥϑθῆ Ὀδρούξθῃη 
8. ἃ Ῥτοῦ σε Ρ. Οἱ {πΠῸ τιθ6 οἵ 
1Π6 νϑὺ εὑρεῖν 566 ΤΎΔΟΙ. 2. 

Υ. 1046. ἐπ᾿’ ἴσας Ιῃπ δη 
ΘαῸ.81 ἸΠΘ Ή ΠΥ. ὅὅ66 ὁπ {Π6 6]- 
ρ856 Ἡοορν. οη 1ρ'. Ρ. 96. 

Υ. 1046 5ᾳᾳ. ἀλλ᾽ οὐ -- οὖκ 
ἀπόνητοι) ΤΊ ότο ἴ5 πὸ ἀουιθὲ (πᾶ 
Ἡ ϑΥ 8 ΠῚ ΠΟῪ δάορῦβ {Π|85 ν]θν) 
{πὸὺ ἀπόνητοι τησδῦ 6 τοίθυγϑα 
το τελοῦμεν, 50 τπᾶὺ {Π6 56η86 οὗ 
ἴπ6 Ῥαββᾶρβ τέ τοὺς ἄνωϑεν --- 
δαρὸν οὐκ ἀπόνητοι 158: ΠΥ ἅο 
ἍὙὝ͵6, 0 566 ὑπὸ 016 58- 
σδοϊοῦϑ ἔον 8 οὐ 6 8411 
ΠΟΌΤΙΒΏ δηᾶ γτούΐθοῦ πῃ 617 
ῬΥδηΐβ, ποῖ ὅο 16 δ) 8 
ΟΥ̓ βοῖνγοϑ, Βα ΡΥ ὑπο Ἰϊρμύ- 
πἰηροΐθονο δ ηαηοεν θη - ΒΟΥ Η 
Φαβύϊοθ γ͵ὰκ 5881] ηοὐ θ6 Ἰοπρ' 
ιυμοιπῖ οὐ115, 1. 6. 1 γὸ πάθῃ 

πδρίθοῦ {Π6 αἀπο8. οὗ {πᾶ Ῥ᾽θυ 
ὙΥΠΙΟῊ 15 ΒΉΘυΤ ἴο Ρδγθηΐβ ουθη ὈΥ 
Ῥιγάβ, δπιριύου δηα “πϑύλοθ ν}1}} οϑὺ- 
ὑϑῖηγ οχϑοῦ [6 τηοϑὺ βθύϑῦθ Ρ6- 
ΠΔΙΥ ἔγομη τι8. ΟΠ υβούμϑιηΐβ 15 
ΟὨῖοῆν τϑϑηῦ, ἔῸΥ Ποὺ ᾿ηα  ουθηο 6 
ἴο ΠΟΥ ἔδύμου. Τὴ ϑομοϊῖαδῦ 15 
ἱποογγθοῦ, οχοθρῦ πῶῦ ο {πὸ γγογαβ 
τάδε -- τελοῦμεν ΟἈΘ. ΤΘΙΙΔΥΚΒ: 
καλῶς ὃ Χορὸς καὶ ἑαυτὸν συγκα- 
ταλέγει,, ἵνα μὴ δοκῇ φορτικὸς 
εἶναι τούτοις, καϑ' ὧν τὸν λόγον 
πεποίηται. Ἠδθ εἴ80 ᾿πίθυρυθίβ 
ἀπόνητοι ἘῪ ἀϑῷοι. 

γ. 1046 54ᾳ. τὰν Ζιὸς ἀστρα- 
πᾶν] συρίδου νγὰβ ἐποιρπέ ἔο ραη- 
ἴθ πὸ ]οκοᾶ γ Πρμξηΐηρ, ΟΥ̓, 
Υ. 810. ἌΎδοΙι. 486 5ᾳ.: μή, πρός 
σὲ τοῦ κατ᾽ ἄκρον Οἰταῖον νάπος 
Διὸς καταστράπτοντος, ἐκκλέψῃς 
λόγον. Ἐπτῖρ. Ῥίοθη. 188: ζώ, 
Νέμεσι, καὶ Διὸς βαρύβρομοι βρον- 
ταί, κεραύνιόν τὲ πῦρ αἰϑαλόεν, 
σύ τοι μεγαληγορίαν ὑπεράνορα 
κοιμίξοις. Απὰ ὅορῇ. Ὁδᾶ, Ἐ. 
469 5ᾳ. ῬΒΙοοί. 2190; 

Υ. 1049. 5680]. : ὦ χϑονία βρο- 
τοῖσιν" οὐ τὴν ἐπίγειον φησίν, 
ἀλλὰ τὴν κατὰ γῆς χωρῆσαι δυνα- 
μένην. ΤΠο αἀ]θούίγα χϑόνιος 8150 
τηθϑη5 ἰη ἔρυμα], Οαἱ {π6 ἀείνο 
βροτοῖσι 566 Απύ. 847 54. 

Τρία. φάμα]͵ Οὐ Ῥιπάδτ ΟἹ. 
ΧΙΥ, 29., γι οτο ᾿Φχὼ 15 ἀδδβραξομοαᾶ 
τὸ Ἠδᾶο65 ἴῃ 8 ΒΙΤΣΪΔΥ τη η6 Υ. ΓΘ 
ΟἸοστιβ 5 {παῦῷ {π6 γορουΐ οἵ 
{π6 ἀομηθϑῦϊο 115 τηϑῦ γϑϑθ {86 
ΒΠδάοθ, {πῶ ὉπΠ6 Μϑβ8πηθθ οὗ {π8. 
Αὐγὶᾶδ6 τηδῦὺ 6 τοιβϑᾷ 0 ΤΟΥΒΗΕΌ, 
ΕἙ. ΞΑΟΟΒΞ. 

᾿ 

Υ̓ Ἂ 

νυ. 
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ἶ 1000 μα. κατά μοι βόασον οἷ- 
Ε΄ χτρὰν. ὕπα τοῖς ἔνερϑ᾽ ̓ Ατρεί- 
᾿ δαις, ἀχύρευτα φέρουσ᾽ ὀνείδη᾽ 

(ἀντιστρ. α΄.) 
Ι 

ὅτι σφὶν ἤδη τὰ μὲν ἐκ δόμων νοσεῖς- 1070 

ται, τὰ δὲ πρὸς τέκνων διπλῆ 
100 φύλοπις οὐκ ἔτ᾽ ἐξισοῦ- 

Υ. 1060. οἰκτρὰν --- ὅπα. . ὀνείδη τες Τ ῖπ ἃ. 
Υ. 1068. 1 πᾶνϑ ψυϊύθη νοσεῖται, 164 ὈΥ ἃ ΒΊοΒ51 ἴῃ Ῥαΐ. Ο.: νοσεῖ" τὸ 

δέ. νοσεῖται, τὰ δέ. Μ55. (ἀπᾷ Ὁ 1 ἃ.) νοσεῖ. ἩδΥ ΘΒ ἢ τοϑαᾶβ νοσεῖ 
δὴ νι ΠΟ] ἱπΐτι5. --- ΠΟΥ ΡΥθίου ὅο ἔο]]ον α. Θ᾽ π ά οὐ ἔ, δπα [δ Κο 
νοσεῖ 8.8 ὃ 1055 οἵὗἉ ἃ ΥΆΥΘΥ ὙγΟΓα τι8θ64 1 {1:6 5816 56η88 ἃ 8 νοσεῖν ΒΘΥθ. 

Υ. 1064. τὰ δὲ. 

Υ. 10ῦ0θ. κατά μοι βόασον] 
Ομ {π6 {π6515 5866 Μεῦτῃ. 8. ὅ94, 
2, ΒΒ οϑί 46 α18]. Ρ. 587 54. 

Υ-. 1061. Κ5΄6010].: τοῖς ἔνερϑ'᾽ 
᾿Δτρείδαις" ῇ ̓ Δγαμέμνονα ἢ 
Ὀρέστην. δοκοῦσι γὰρ αὐτὸν τε- 
ϑνηκέναι. Οτοδύθβ οουἹᾶ ποῦ ρΡοβ- 
ΒΙΡΙΥ θῈ τιθϑηΐ, 8ἃ5 15 Ῥ]αῖπ θΟύἢ 
ἕτοιμη ν. 1088, ὅτι σφὶν ἤδη - νο- 
σεῖται, απ ν. 1064, τὰ δὲ πρὸς 
τέκνων. ΤΠΘ ΤΟἴδυθμοθ 15 ἴο Ἀρδ- 
ΤΩΘΙΏΠΟΙ Θ]0η6. ὅθεν. 1214. Οβά. 
ΗΝ. 861. πα 1869 νι ποίϑ. 

Υ. 1062. 55.801: ἀχόρευτα 
φέρουσ᾽ ὀνείδη" ἐφ᾽ οἷς οὖκ ἄν 
τις χορεύσειεν, τὰ δ. τῴ, ὀνείδη. 
ΤΊΘ 5686 15: 6111 σ᾽ ΒΟΥ ον ἔπ], 
ΒΒ δια ἔα] {πῖπηρ5. ΤΙ Ἰρῃο. 
ΤΥ τγῶ8 ᾿πΠϊοῦθα ὁ ΑΡΘΙΠΘΙΠΟΩ 
ῬΥ ὕπ οϑ]διλλῦυ συμ ο ἢ ὑπ ΟΠ ουτι5 
τη η ]0ῃ 88 ἜΒΕΘΑΡΗΝ 15 Ὠοιῖι86. 

Υ. 1068. ὅτι σφὶν ἤδη τὸ Φ6Σ 
σεῖται) Τιθ πογαᾶβ τά μὲν ἐκ 
δόμων ἃπᾶ τὰ δὲ πρὸς τέκνων 
ΔΥῸ οίθου Θχρυύθθϑθθά 1 ὅοτ- 
τϑ ὑπ ἴῃ Τιδίΐϊη : ὸ8 δα 5 
ἄορ Ἠϑιβο πουνουροῆῦ, ὃπᾶ 
ὙγὙ885 γοη οιύΐθη ἀοὺ Κίμη δου 
σοβοβίομῦ,. Τὴ Τιϑίϊη νγ 5οῦ]α 
5ΔῪ ἴῃ θούπ οαθθ5 αἀποα αὐὐϊπεύ 
«ἃ. ῬΏγαβοβ οὗ {π15 Κιηα 808 
ΒΟΙΊΘ ΤΏ65 ΘΕΪΥ θθ4 ἃ5. 5ῈΠ]ΘοΒ, 
ἃ5 τὰ ἐκ δόμων ἴον τὰ τῶν δόμων 
(566 Απί. 193.)}, οὗ οἵ δόμοι, ἀπᾶ 
ΒΟΙΏΘΌΠΙΘ5 ὃδι8. ΘΟ] 66 βθηΐθηοθ8, 
νυ ποτ Ῥϑίηρ' γϑἔθυυθα το ἃ ἤηϊΐθ 
γοὺρ. ὙΠῸΒ ἴῃ {Π|8 Ῥαβδαρο τά δὲ 

. ἐξισοῦται τι φ. .. σαλεύει Ὠ1πᾷ. 

πρὸς τέκνων 15 Ραΐ [Ὁ ἃ ΘοΙηρ]οίθ 
ΤῊ ΘΙΉ 6 1, δ 54 πηθϑ 8 ΣῈ τορϑτα 
ὑο ὑπ Ομ: ἄγ θη. ΕῸΥ ΘΧΘΙΏΡ]685 
5606 Οσθά. Ὁ. 1610.. Τ6 Ροϑῦ τηῖρ ΐ 
ἢδνθ 5814 ΠΊΟΤΘ Ῥίον: ὅτι σφίσιν 
ἤδη ὁ μὲν δόμος νοσεῖ, τῶν δὲ 
τέκνων διπλῆ κτλ. Βαΐξ Ὁ. πϑίῃρ' 
ἔπ ΟἴΒΘΡ ἔούπι πὸ πιδᾶθ 16 ατῇ- 
ογθηῦ πο ΘΙ Β ΟἸΘΑΤΘΥ ἴο 1π6 
ΠΘΔΥΘΥΒ ΒΥ ὅπ σογαβ ὁ δόμος «ἀπὰ 
τὰ τέκνα. --- ΥὙ 8 πχτιδύ 8,150 ΟΡ Βθυν 6 
1παῦ ἐπ [π6 ρῆγαβε ὃ δόμος νοσεὶ, 
0Ὁη6 οι 56 15 ΘΠΙοϊοα, [Π6 
ΟΠοσιδ πᾶ ὅο ῃ6 ἀθϑῦῃ οἵ 
Οτοϑίθβ, δα πιθϑιὶ ἩΘΘΥῚΥ 0Π}6 5816 
8.5. ἴῃ ὉΠοῖν οομηρ]αἰηΐ οὗἉ μῖ8 ἀθαῦῃ 
γ. 164 5α.: φεῦ, φεῦ" τὸ πᾶν δὴ 
δεσπόταισι τοῖς πάλαι πρόῤῥιξον, 
ὡς ἔοικεν, ἔφϑαρται γένος. ὅὃο ἃ 
Ποῖι58. ΟΥ̓ ΔΤ 15. ΘΟΙΠΠΊΟΙΪΥ. βαϊα 
νοσεῖν, ΜΈΏΘΗ 1Ὁ 15 αἰπΙοίθα Ὀγ Ππ6 
ἀθοῦ οὗ [π6 οἸ] στ θ ΟΥ Ρᾶγθῃηΐβ. 
ΟΥ, Ἐπὰν. Αμπᾶν. 849: κακ τίνος 
λόγου νοσεῖ δόμος : Τρ. Τ. 800: 
ἐπὶ νοσοῦσι δώμασιν. 980: ἦ που 
νοσοῦντας ϑεῖος ὕβρισεν δόμους: 
50ΡΆ. Οδά. Β. 1061: ἅλις φοσοῦσ 
ἐγώ. ἘρΥῪ {Ππ6 τη ἅ]6 νοσεῖται 8566 
0Π6 51Π1Π|ΔῪ ΘΧΘΙΏΡ]65 Δ]. 028 ποίρϑ. 

Υ. 1064 βᾳ. διπλῆ φύλοπις] 
τὐπαονβίαπα αὐτῶν. διπλὴ φύλοπις 
τέκνων 15 1π6 πυπέτια] ἀπᾶττο] 
οὗ ἔνο ομίϊάσοη. Οὗ Μεδίθῃ. 
8, 446. πού. 1. 

Υ. 108. Κβ6Π|0].: οὐκέτ᾽ ἐξι- 
σοῦται" οὐκέτι ἴσα φρονοῦσιν, 
ὡς ἐν φιλίᾳ διαιτώμενοι, ἀλλὰ 
στασιάζουσι πρὸς ἀλλήλας. 

γ 
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ται φιλοτασίῳ διαί- 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

τα. πρόδοτος δὲ μόνα σαλεύει 
Ἠλέχτρα, τὸν ἀεὶ πατρὸς 1075 

9 

δειλαία στενάχουσ᾽, ὅπως 
1000 ἁ πάνδυρτος ἀηδών, 

οὔτε τι τοῦ ϑανεῖν προμη- 
ϑής, τό τε μὴ βλέπειν ἑἕτοί- 
μα, διδύμαν ἑλοῦσ᾽ ἐρι- 1080 

νύν. τίς ἂν εὔπατρις ὧδε βλάστοι; 

(στροφὴ β΄.) 
1060 οὐδεὶς τῶν ἀγαϑῶν 

Υ. 1088. τὸν ξὸν πότμον Ὠ1πα. 
. ἑτοίμα τ--Ὦ 1 ἃ, . 1061. οὔτε. 

Υ. 1066. Τιπᾶοιῦ τοαᾶβ γάρ δἴξον ἀἐγαϑῶν. 

Υ. 1057. “5680].: 
μόνα σαλεύει" κινδυνεύει" [ 
μεταφορᾶς τῶν νηῶν᾽ μόνη δέ, 
αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαυτῆς χωρὶς ἀγκύρας. 
Υ. 10ῦ8. Κ5.68ο].: τὸν ἀεὶ πα- 

τρύς᾽ λείπει ἡ περί" περὶ τοῦ πα- 
τρὸς στενάχουσα, ὡς τὸ Ὁμηρικόν 
(ΠΗ. χ, 434.) τῶν πάντων οὐ 
τόσσον ὀδύρομαι, ἀχνύμε- 
νός περ, ὡς ἑνός. τὸ δὲ ἑξῆς" 
ἀεὶ τὸν τοῦ πατ ὃς μόρον στενά- 
χουσα᾿ ἢ τὸν ἀεί, εἰς τὸν ἀεὶ 
χρόνον. ΕῸΥ {Π6 ρϑηϊῖγα πατρός 
ἀθρϑηᾶίηρ οα ἐπ νϑὺρ στενάχουσα 
8566 γν. 1096. ἀπά Ο64. Ἐ. 181. Οπ 
τὸν ἀεί “ῖῖῃ {π6 βυθδύδηξνο χρό- 
γον, ἴμθ ὀομηηθηΐδίουβ ΟΡ 6 
Οδα. Ὁ. 1δὅ84. ὅ66 τὴῦ αἰδρι εύϊοη 

πρόδοτος δὲ 

ἀπ Ἐπηθηᾶδύ. ἴῃ ϑορῃ. ΤΎδομΐη. 
Ρ. 171 Βα. ἱ 

Υ. 1061 5ᾳ. οὔτε τι -- ἔἕτοί- 
μα} Νοῦ ΟὨΪΥ ἔθδυϊθβϑβ οὗ 
ἀϑεοίῃ, Ῥυύ ονϑῃ Υοδαγ το 
ἅϊ6. Οἡ βλέπειν ταϑδπῖηρ ἴο 1106 
566 δὖ ΑἹ]. 9986. ΕῸΥ ὉΠ6 δα]θούνθ 
ἑτοίμα σῖλ ἐπ ἱπβηϊῖνα Ἰοἰπϑᾶ 
ΠῚ {π6 δυο Ῥϑίογσθ [ὦ 566 
γ. 1018 οὗ [815 ΡΙαγ. 8560]. πρό- 
ψοιαν οὐκ ἔχουσα τοῦ μὴ ἀπο- 
ϑανεῖν, ὃ στιν .ἀφειδοῦσα τῆς 
ἰδίας ψυχῆς καὶ ᾿ἀλλφοφωρεν δ. τὲ 

γ. 1008. 861ο].: διδύμ 
Ἐρινύν" ἀἴγισϑον καὶ Καυτοῖ: 
μνήστραν. 80 Ἠδίθη 15 βἰγὶθᾶ ἃ 

ἔΌΤΥ ὈΥ ΑΘΒ6Ε.. ν. 749. δηᾶ Επ- 
τῖρ. Οὐ. 1890. ἐλοῦσα, 6 π 586 
μ88 τϑιιονϑθᾶ οὐ 5] 1π. αἵρεῖν 
5. οὔὔθηῃ πϑοᾶ θοῦ ὈῪ ϑορμοο65 
ΔΠΑ ΟΥ̓ΠΘΥ Το 5. ἴῃ {Π6 56η886. οὗ 
ΒΙαγίηρ. 80 ἴῃ ν. 1001. 

Υ. 1064. τές ἂν εὔπατρις κτλ. 
ΤῊΘ ρῆγαβθ εὐπατριδα βλαστεῖν, 
ὙΓΒΙΘῊ δὖ ἢγϑὺ βιρηϊῆρα ἔο θ6 ΒΟΥ π 
οἵ σοοῦα ρδιβθηῦύδρ Θ; 6Υ6 688 
[70 Ὀ6 8ὴ Θχοϑι]δηΐ ἀδαρ ῦθΥ. 
Ξ50ο ψγ δα καλῶς πεφυκέναι 
(ν. 989.) ἀπᾶ εὐγενῆ πεφυχέναι 
(Απΐ. 88.). 

γ. 1006 54ᾳ. οὐδεὶς τῶν -- 
νώνυμος} ΤΊ] νοτάβ ζῶν κακῶς 
ΔΥ͂Θ ὈΒΌΔΠΥ ὈΟΐΠ οχρίαϊηθα ἃπᾶ 
Ραπούπαϊθα Ὀδάϊγ. ῬΠ6 56Π868 15 
1815: οὐδεὶς τῶν ἀγαϑῶν  ξῆν 
κακῶς καὶ τῶ κακῶς ξῆν εὔκλειαν 
αἰσχῦναι ϑέλει νώνυμος, ἱ. 6. πὸ 
ΟΠ86 διη οπρ σΥθδῦ 6 ἀΘΒῖγ65 
70 ϑαῖον Δ ἈΠΠΔΡΡΥ δΒίδίβᾳ 
Οὗ Ἰ1θ δπα ὑμοΥΘ ΌΎ Β.}1Πγ Π15 
ρσγθδύίμπθϑβ, ο π6 οχύϊπούϊοη 
οὗ 15 ἤδιιθ, Ραῦ γδίμοι ρστο- 
οΥ5 ἀθοῦῃ ἴο β οἢ ἃ 116, ΤῈΘ 
Ιαϑὺ πογσᾶθβ (θαύ -- 116} τγ6Υ6 
οτητὐοα ὈγῪ {Π6 ρορθῦ, ψπὸ υιϑῃϑαᾶ 
ὕμθηι ἴο Ρ6 απαουβίοοα ἔγοια {Ππ6 ἔ0]- 
Ἰονγίηρ' ὡς καὶ σὺ κτλ. διᾷ ποῦ 6ὁχ- 

ν ῬΙΘΒΒΘα ἀϊγθοῦγ. Τὴ βϑηθιηθηῦ 
οὗ π6 ΟἸοστΒ 15 Π6 βδῖη8 [πο υ ου 
8.5 ὑπαῦ ἴῃ {Π6 Α͵ᾶχ ν. 479 54ᾳ.;: ἀλλ᾽ 
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ἐῶν κακῶς εὔκλειαν αἰσχύναι ϑέλει 
νώνυμος, ὦ παῖ, παῖ, 108ῦ 

ὡς καὶ σὺ πάγκλαυτον αἰῶνα κοινὸν εἵλου, 
τὸ μὴ καλὸν καϑοπλίσασα δύο φέρειν ἐν ἑνὶ λόγω. 

1010 σοφά τ᾽ ἀρίστα τε παῖς κεκλῆσϑαι. 

(ἀντιστροφὴ β΄.) 

ξῴης μοι καϑύπερϑεν 1090 

χειρὶ καὶ πλούτῳ τεῶν ἐχϑρῶν, ὅσον 

ἤ. καλῶς ξῆν ἤ͵ καλῶς τεϑνηκέναι 
τὸν εὐγενῆ χρή. Τῃ 1 ΠΙΔΏΠΘΥ 
Ἐ]Θούτα πᾶ βοῖα ἀθον ν. 989: ζῆν 
αἰσχρὸν αἰσχρῶς τοῖς καλῶς πεφυ- 
κόσιν, δηα ἀρδῖῃ Υ. 1820: ἢ γὰρ 
ἂν καλῶς ἔσωσ᾽ ἐμαυτήν, ἢ καλῶς 
ἀπωλόμην. - Ρὰ 7 αο0085 δᾶ: 
,»»οἵ ἀγαϑοί ατὸ ὑπ πο0]65, ὑπ0856 
ῬΟΥῚ ἔγοι ἃ οΟΟα βίοοκ. κακῶς ξῆν, 
[ο Ἰῖγϑ ἃ τι βου 16 11ἴδ. 1. 6. 
ΠΟΥ ΠΥ ἃ ΠΟΡ]6 οτῖ σί τι 

Ὑ. 1061. ὦ παϊ, παῖ] ΤΠΘ πᾶπιθ 
15. γϑρθεαῦθα ἴῃ {Π6 5816 ΤΏΘΉΏΠΘΙ 
Απάρ', 949. 

Υ. 1068. ὡς καὶ σὺ --- εζλου] 
50 γοὺὰ 8180 ᾶνϑ ρυϑἔέογγεα 
16 ΘΟΙΒΙΠΟΩ ἸΟΥΪ688 ἔδίβθ. 
ΤῊ ΟἸουιβ γθῆθυβ ἴο ΠΟΥ ψγογαΒ 
ἴῃ γ5. 1061 ---1008. οὔτε τι --- ἐρινύν. 
ΤῊΘ ποίθ οἡ νϑ. 100 5464. 5Βαξῇῆ- 
ΟἸ ΘΗ Θχρ αῖηβ {Π6 στογ 5 παάγ- 
μκλασυτον αἰῶ ὥνα κοινόν, “ΠΟΙ {Π 6 
ΘΟΙΓΟΥΒ ΥΘΙΟΥ ἴο δη ἘΠΙΔΡΡΥ βύδίθ 
οὗ 116. Τη6 ΟΠ] ονὶπρ σοταβϑ 
ΟἸΘΑΥΥ 5ῃθν ὑπδΐ ἃ 6 8 ἢ 15 τηθϑῃηΐ, 
85 Ετέαυγανθ, στ ποῖὰ ΗἩδυπιδπη 
ἔο]]Πονγβ, Τρ ΟΌβθῦγθβ. Ἀρδίῃ, 
1 αἰών Ποτο τηϑδηΐ 116, κοινόν 
σου 6 ααἰΐξο οὐ οὗ Ῥῖδοθ, 
δηα οουἹά ΟἾΪΥ 6. ΘΟΠγΘΗΘΏΙΥ 
τοδᾶ, ὈΥ ἱπίογργοίϊηρ παάγκλ. αἰών 
αι ΟΥ̓ Θα ὍΥ 841]. ΕΟΥ 
κοινὸς ἰδ ἃ Θομηοη δρίἐποῦ οὗ 
ἀθοῦῃ πα Οτοῖβ. 5866 Οϑα. Ὁ. 1547. 
ΕῸΥ ἐπ ποτ αἰών οἵ. ῬΙπᾶδντ. 
1ϑύμτῃ. ΥἹ, 41: ἕκαλος ἔπειμι γῆρας 
ἔς τε τὸν μόρσιμον αἰῶνα. ἘΠ ΥἱΡ. 
ῬΠοΘΗ. 1492: κοινῷ ϑανάτῳ σχο- 
τίαν αἰῶνα λαχόντων. 

Υ. 1069 54ᾳ. ὅ610].: τὸ μὴ κα- 

λὸν καϑοπλίσασα᾽ καταπολε- 
μήσασα τὸ αἰσχρὸν καὶ νικήσασα᾽ 
οἷοντοὺς ἐχϑροὺς καταγωνισαμένη. 
ΑΠΠοαρῚ καϑοπλίξειν ἰΒ αἰ που] 
ἴο πηἀουϑίαπα ἴῃ {Π15 56η86, γϑῦ 
{ΠΥ 15 Ὧο0 ἄἀοπροῦ ὑπ {Π6 ΘομοΙαϑὲ 
Πού ρσῖίνθθ {π6 τηϑϑηΐπρ οὗ {Π6 
ΟΒουτιβ. ΤῊ 6 φοιηρ]οίθ 56η86 οὗ Π6 
Ραβδᾶρθ τὸ μὴ -- κεκλῆσθαι τητιδῦ 
6 {π|5: ὑπεῦ, 1 γοὺ πδᾶ δἱ- 
ἰδοκοᾶ Ὁπᾶῦ. ΣΟΙ 15 886, 
γοὰ σψουἹᾶ πᾶν οδύδϊποα ἃ 
ἐνοΐοϊα ρυδῖβθο Ὁ. ομϑ 1 ηρ, 
διὰ που]Ἱὰ παν ὕὈθϑῃ οδ]]οα 
ὃ 8586 δῃηῃᾶ ῥίον ἀδιρη Υ 
ἔου π6 β5διῖηὴ6 τϑϑβοῃ. Τὰ 
ΟΠοσα5. ἤαϊκθ ῸΥ ρυϑδηΐθα σῇῇδῦ 
ΟΠ υϑούπθιηΐθ.. μϑα Ρ]δΙηΪΥ 5δϊα 
1008---1010. νῖχ, ὑπεύ ΕΠ] Θοῖτα σου Ἱα 
ποῦ θ6 4016 ο ορροϑθ ὕπΐ νιοκοϑᾶ- 
Π655 νι Ππουῦὺ τἰϑκίηρ ΠΟΥ οὐὑσῃ Πρ, 
δα 50 58 08 ὑπᾶῦ 5Π6 τ15Π6α ΤῸΥ 
ἄρα. Οπἱ φέρειν ΤῸΥ φέρεσϑαι 
566 Οσᾶ. Ο. ὁ. « οα ὑπθ ρυθροβιθοη 
ἐν ῬΙΠ]. 60. ἕν λόγῳ τιθᾶηβ, 1 
ΕἸΘοῖτα γοτο βε:α καϑοπλίσαν τὸ 
μὴ καλόν. ἘΠΘοτα χαῖρ Πορ6 ἴο 
06 οϑ]]6α νῖ 56, θθοδαβθ πη 1Π1Πηρ᾽ 
ἴο οοῃθίπτιθ ἴῃ ὑπ τη βου  Ὁ]6 βίαίθ 
οὗ θοϑίηρ' 5Π6 ραϑβθθᾶ σὑ{116 ΟἸγἕδο- 
τηηοβύσα δηα Αδριβύμτιβ 6 Υ6 ΔΠ1γ6; 
ΡῬίοιῦβ, 1 5Π6 ρα δὴ δῃηᾶ ἰο {πμδΐ 
1ῆθ6 δηα ἀοβίγογθα ΟἸγὑδοπηηθϑίσα 
δα Αδριβύμτιβ ἴῃ ΥΘυΘηρΘ ΤΟΥ ΠΟΥ 
ἔα μου 5 ἄθαθθ. ΤῈ δα] οὐἶν 65 
σοφός δπᾷ ἀγαϑός τὸ πηϊξοα ἔου 
8. ἀΙΠογθηΐ ραγροβο ἴῃ ῬῊ1]. 119. 

Υ͂. 1071 56ᾳ. καϑύπερϑεν -- 
ἐχϑ'ρῶν) ϑο Ηδτοδοί, ὙΠ], θ0. 
ΟΧίτ.: ἐν τῇ ἡμῖν καὶ λόγιόν στι 
τῶν ἐχϑρῶν καϑύπερϑε γενέσϑαι. 



109 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

-“" ’ - 

νῦν ὑπόχειρ ναΐξις 
ἐπεί σ᾽ ἐφεύρηκα μοίρᾳ μὲν οὐκ ἐν ἐσθλᾷ 

101 βεβώσαν, ἃ δὲ μέγιστ᾽ ἔβλαστε νύμιμα. τῶνδε φε- 
ρομέναν 109ὅ 

ἄριστα τᾷ Ζηνὸς εὐσεβείᾳ. 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

3 3 Ψ τς: ο ὰ Δ εῚ Ἷ 
4ρ.. ὦ γυναῖκες, ὀρθὰ τ΄ εἰφηκουσαμεν, 
3 - ΟΕ τ ἊΨ Ἷ , 

ὀρϑῶς 9 ὁδοιποροῦμεν ἔνϑα χρῃξζομὲν; 

ΧΘΟΨΦΟΣ, 

τί δ᾽ ἐξερευνᾶς, καὶ τί βουληϑεὶς πάρει; 1100 

ΟΡΈΕΣΤΉΣ,; 

1080 “έγισϑον, ἔνϑ᾽ ὥκηκεν, ἱστορῶ πάλαι. 

ΧΘΡΟΣ. : 
3. 49 3 9 ’ 2 ’ 2..." 
ἀλλ εὺ ϑ' ἴχανεις χῶ φράσας ἀζήμιος. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

τίς οὖν ἂν ὑμῶν τοῖς ἔσω φράσειεν ἂν 
ἡμῶν ποϑεινὴν κοινόπουν παρουσίαν; 

Υ. 1018. ὑπόχειρ) Τΐβ 15 
Τουτηθα Σ 0Πη6. βϑ:η6 ΗΔΙΟΡῪ ὃ 5 
Π6 νογά ἐπέχειρ. 

Υ. 1014 544. ἐπεί σ᾽ ἐφεύρη- 
κα -- εὐσεβείᾳ Τῇδ 56η886. 15 
{π15: ψΏΘη 1 566 {Π66, Δ]- 
ὑποῦρ δα ἔογΐηρ πἀπᾶθτ δἢ 
ἘΠ ΔΡΡΥ οὔ, γού ροἰνίπρ {Π6 
ΟὨΘοΥ ρΡίδοθ ἴο Ὁμ6 οα]θιγθ 
ΟἹ 8 ΐσῃοβῦ οΥὗὁ 1808 
πγοασ ἢ ὉΠ 15 ρΡἱοῦνΥ ἰονδταᾶβ 
Φονα. Οὐ {π6 ρῆγαβθ ἔν μοίρᾳ 
βεβηκέναι οἵ. 1039 54. 

ΝΟ ΊΟΤΤ 8ᾳᾳ. ὅ56}|0].: ϑαυμαστὴ 
ἡ οἰκονομία τοῦ ποιητοῦ, μὴ ἅμα ᾿ 
τῇ ἀπαγγελέᾳ τοῦ ϑανάτου κομί- 
σαι τὰ λείψανα, ἕνα. εὔλογος πρό- 
φασις τῆς παρόδου «γένηται τῷ 
Ὀρέστῃ, καὶ παραυτὰ ὁ ἄναγνω- 
ρισμὸς “πρὸς αὔξησιν τοῦ πάϑους. 
[Ε ς τὸ αὐτό.) Ὀρέστης πάρεστιν 
σὺν τῷ Πυλαδῃ κομέξων τὰ λεί- 
ψανὰ τῶν λογοποιουμένων ὑστῶν 
ἑαυτοῦ. 

Μ.1080. ὥκη κεν] οὐἰκῶταθδπβποῦ 
ΟὨΪΥ 1 πῶ 10, θα 4501 ὕα Κ ἀρ 

ΠΥ Τοϑίάθμοθ ἴῃ 50116 ΡΙ866, 
ΟΥ̓ δ'ο 0 5016 Ρ͵8 66 ἔοΥ ἃ Βὃ- 
Βιδαύίου. Ηρ ὠκηκέναι ν1} 
τθϑῃ ἤο ᾶνϑ σ1ῬοπΘ ὕο πη Π ἃ 10, 
ΟΥ ο Βᾶνϑ {ἰχϑᾶ οὔϑ᾽β μαρὶ- 
ύϊοη, 1. δ. ὕο ΠΗ ΘΤ ΟἿ, 
Επτῖρ. Μοᾶ. 1859: καὶ Σκύλλαν, 
ἢ Τυρσηνὸν ᾧκησεν πέδον. ἘΠ65. 
972: Βακχοῦ προφήτης, ὅςτε Παγ- 
γαίου πέτραν ὦὥκησε σεμνὸς τοῖσιν 
εἰδόσιν ϑεός. ἘΟΥ {π6 νου ἵστορῶ 
οοΙηρᾶτο Οϑθᾶ, Ἦ.. 1118. 

Ὑ. 1081. 5.680].: ἀξήμιος" ἄλη- 
ϑὴς καὶ οὐχ ὑπέχων, ζημίαν τοῦ 
ψεύδους. [Εῤς τὸ αὐτό.} ἄμεμπτος. 
Ο φράσας, π6 Ρούβοη ψὙπ0Ὸ δεᾶ 
Ῥοϊηθθα οαὖ ψθΥο Αδριβῦθτιϑθ ΠΟΥ 
γὙγ88. 

Υ. 1082. τοῖς ἔσω] Οπθ τῖρμῦ 
οχρθϑοῦ τοῖς ἔνδον. 566 Απῇ. 489. 

Υ. 1088. 90]. τθο.: ἡμῶν -- 
παρουσέαν᾽ τὴν ἐπιϑυμῃτὴν 
παρουσίαν ἡμῶν, τῶν ὁμοῦ ὅὃδοι- 
πορησάντων. ΒΘ ΠΗΠΔΥΙΥ 1892. δὸ- 
λιόπους ἐρωγός, ΤΎΔΟΙ. ὅ8. ἀρτί- 
πους ϑρώσκει. ΘΕ, ΑἹ]. 8712: ἡμῶν 
γξ ναὸς κοινόπλουν ὁμιλίαν. 

»ΎΕΡ 

᾿ δὼ ΑΝ ἀν ω,  ὐμμ νι κ.-.. δ δον π ἔἐρμμαλ ον μμνδουι δ.. μὦ 

δὲ 

τὐδν λα 
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ΧΟΡΟΣ. 

δ᾽, εἰ τον ἄγχιστόν γε κηρύσσειν χρεών. 1108 

ΟΡΕΣΤΗῊΗΣ. 

108 ἴ9᾽, ὦ γύναι, δήλωσον εἰςελϑοῦσ᾽, ὅτι 
Φωκῆς ματεύουσ᾽ ἄνδρες Αἰγισϑόν τινες. 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

οἴμοι τάλαιν᾽, οὐ δή ποϑ᾽ ἧς ἠκούσαμεν 
φήμης φέροντες ἐμφανὴ τεκμήρια; 

ΟΒΈΣΣ ΕΙΣ, 

οὐκ οἶδα τὴν σὴν κλῃδόν᾽᾿" ἀλλά μοι γέρων 1110 
1090 ἐφεῖτ᾽ Ὀρέστου Στρόφιος ἀγγεῖλαι πέρι. 

ἩΛΕΈΚΤΡΑ. 
3 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ ξέν᾽ ; 
Ω’ Φι τ Ὰ ’ Υ̓ 

ὡς μ' ὑπέρχεται φοβος. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

φέροντες αὐτοῦ σμικρὰ λείψαν᾽ ἐν βραχεῖ 
τεύχει ϑανόντος, ὡς ὁρᾷς, κομίζομεν. 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 
Ὑ’ κα , - δι δι μὰ 

οἴ γῶ τάλαινα; τοῦτ ἐκεῖν᾽ ἤδη σαφὲς 1115 

1090 πρόχειρον ἄχϑος, ὡς ἔοικε, δέρκομαι. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ΤΕ τι κλαίεις τῶν Ὀρεστείων κακῶν, 

Υ͂. 1094. Τιπᾶον πὰ5 ἃ ΘΟ]οη αὖ σαφές. 

Ὑ. 1084. 5680 !.: αὕτη ἡ Ἤλέκτρα, 
εἰ τὸν ἀγχιστέα, τὸν συγγενῆ εἰς- 
ἀγγέλλειν πρέπον ἐστίν. 

Υ. 1089. τὴν σὴν κλῃδόνα]) 
566 Μεύίῃ. 8. 466, 8. 

Υ. 1090. Σ'τρό φιος] Οτοβίθβ 
γγῶ5 Βοπὺ ὑπ6 ϑίσορμῖτιβ ὈῪ ΕΠθοῦγα, 
οὐ π6 ἀθδίῃ οὗ Αρδιηθιηηομ, δηᾶ 
Ῥγοσρη ἊΡ τι 15 5οὸη ῬΥΪδα68, 
ὙΠΘηΟΘ 8δ1Ό0856 {6 τΟΔΥΚΘΌΙ6 
ἔυϊθπαϑηῖρ θούνθθη ΡῬυ]δᾶθβ δπᾶ 
Οτοδίθρ. ὥϑθϑαν. 40. 

Ὑ. 1092 5ᾳ. φέροντες --- κο- 
μέξομεν) ΑΙἸΠΟΙΡ {μ6 ροϑῦ 
τηῖσῦ πᾶν 5ΡόοΚθὴ τὶ σγθδίθυ 
Ῥγονιν, γοῦ {π6 ὕνγο ψγουαβ ἀο πού 
ΘΟΏΥΘΥ ὅπ 5816 τηθϑηΐηρ. Ηθ 15 
Βαϊ φέρειν λείψανα, ν|ιο ΠΟΙ45 
86 ἀτῃ ἴῃ ἰδ παηᾶ, κομέζειν “0 
ὈΥΪΏΡΒ ἰὖ ὅο σῖνθ ἴο {Ππ6 ΡΘΥΒΟῚ Π6 
ΦΡΡγόδοῖθβ. βραχὺ τεῦχος 15 δρ- 

ΡΙ164 ἴο ἃ 5118}]1] νᾶ86. 800 8180 
γ. 1571. 

Υ. 1094 5ᾳ. τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἤ δη 
-- δέρκομαι) 1. 6. 015 ὉΠ 618 - 
ἔοτϑ, ΘΙ 1 566 Π 66 ΘΑΥΥΥ͂ 
1 ὑμγ Βδηάᾷ, 15 ὑπαῦὺ αν θη, 
ἱ, 6. ὅπ ΤΩ τ ΒΙΟῈ Πη6 ραοαερόορτιθ 
μδα ΒΡΟΚθη οὗ γ8. Τῦτ 566. ὅ6Π0]. 
τος. πρόχειρον ἀντὶ τοῦ ἐπὶ 
χειρῶν. 80 4150 πρὸ χειρῶν 18 αδοᾷ 
ἴον ἐν χερσέν. ΟἿ, ΜαύΈΠ. 8. ὅτ. 
οχύν. Φοίπ σαφές σιν δέρκομαι, 
ὙΓΠ1ΟΝ 15 τιθθα 85 ἴῃ ν, 1866: ταῦτα 
δείξουσιν σαφῆ. οἷ. ν5. 18 56. 
ἄχϑος 85 ἤθΥΘ ἃ ργθρηϑηῦ 56}86, 
τηθϑηΐϊηρ ὅπ6 θασ θη οὗὨ ΒΟΥΥΟΥ ΟὉ 
Ποὺ τηϊηα, «πα πμ6 ἀτῇθ ὙΈΪΟΗ 
Οτοβίοβ θόγτθ. ΤῸ ΠΙΘΙΏΡΟΥΒ οὗ ἃ 
βδηΐθηρθ, ὃ5 οὔξγοῃ θ᾽ βθυῃθΥθ, δ 6 
ΠοΥΘ πηϊθα πὶ 018. 

Υ. 1096. εἴπερ τι --- κακῶν] 
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τόδ᾽ ἄγγος ἴσϑι σῶμα τοὐκείνου στέγον. 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 

5 ἐν ἤ . -» ἊΨ ἸΣ εὐδν 

ὦ ξεῖνε, δὸς νυν, πρὸς ϑεῶν, εἴπερ τὸδὲε 
κέκευϑεν αὐτὸν τεῦχος, ἐς χεῖρας λαβεῖν, 1120 

1100 ὅπως ἐμαυτὴν καὶ γένος τὸ πᾶν ὁμοῦ 
ξὺν τῇδε κλαύσω πἀποδύρωμοαι σποδῷ. 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 

δόϑ᾽, ἥτις ἐστί, προςφέροντες. οὐ γὰρ ὡς 
ἐν δυςμενείᾳ γ᾽ οὖσ᾽ ἐπαιτεῖται τόδε, 
ΠῚ 4 Ἃ , Ἵν . δ ΄ 
ἀλλ ἡ φίλων τις ἡ πρὸς αἵματος φύσιν. 1120 

ἩΛΈΚΡΡΑ. 
1100 ὦ φιλτάτου μνημεῖον ἀνθρώπων ἐμοὶ 

ψυχῆς Ὀρέστου λοιπόν, ὥς σ᾽ ἀπ᾽ ἐλπίδων, 

Υ. 1106. Ὀἱπᾶᾷ. ὑπ᾽ ἐλπίδων. 

ΤῈ σοηϊθνο οδηπηού, δ5 ὅπ 6 60Π1- 
πηθηὐαύουβ ὑπῖηκ, ἀθρομᾶ οὴ τέ, 
Ραΐ 15 ρον θυηθα θγ {π6 νυ κλαίεις, 
ὙὙΒΙΟ δ κο5. π6 σοηϊῖνο π΄ {Π6 
ΒΘη86 οἵ σγίθυἑηρ.. 50 δακρύειν 
τινός Ἐλπασῖρ. Ηθτγο. ΕἘπιν. 528. ΟΠ ν 
ΘΧΘΙΏΡ]65 ἅτ αποίρα ὈγῚ Μύίῃ. 
8. 868 8. δῃα Ἀοϑ 8. 109, 4. 

Υ. 1098. δός νυν] ΒΥ ὑπ6 Ρδᾶγυ- 
{1016 νύν Ε]δοῖγδ τηθϑηβδ: Βίποοϑ 1 
δῖηω ᾿οΥγοα δὐ ὋπΠὸ ψοθ5 οὗ 
Οτοβύ 68. 

γ. 1099. κέκευϑ' εν] 668 ὑγδη- 
ΒΙ ΠΥ 6]Υ, 85 ἴῃ ἘπιυρΙ 65. Τὴ Α6- 
ΒΟΥ] δορῦ δαν. ΤῊ. δ88. δηθὰ 
ΟΡ. ΕΠ]. 868. Απί. 911. Οοά, Ὁ. 
1528. 10 15 ᾿πύγϑηΒι ῖν 6. ΝΕΝΕ. 

ν. 1102. δόϑ᾽ -- προςφέρον- 
τες] ΤῊΘ Κ.680].: εἰκὸς αὐτοῖς 
ἕπεσϑαί τινας. ἥτις, ΤΠΟΥΘ τπι5118}}}γ 
ἡτιςοῦν. θη ὑπ 6 οπηΐβϑίοη οὗ Π6 
Ργοποῦη αὐτῇ 566 ῬΉϊ. 187 564. 

Μ.1108. ἐν δυςμενείᾳ γ᾽ οὐσ᾽ 
1. ὁ. δυςμενής γ᾽ οὖσα. ὅ66 Οϑθᾶ. 
Ν.. 987. τόδέ: ἐς χεῖρας λαβεῖν τὸ 
τεῦχος. 

ΝΜ. 1104. πρὸς αἵματος δαρ- 
ΡΙΥ τίς, πο ἢ μα Ρτθοθαθϑά. πρὸς 
αἵματός τις, ἷ. 6. συγγενής τι ὍΣ 
ΑἹ. 1271. φύσιν 15 ῬΙΘοπδδυϊο 8], ἃ 5 
ἴῃ ν. 826. ΕΣ ὍΠ6 δοοιβαύῦνο 8566 
Α]. 1251. 

γ..110ὅ 54α4ᾳ. Α. 6 6111π5 ΝΑ. 
ΥἹΙἹἜἽ, ὅ. γτοϊαΐθϑ {Π6 [0] ον ηρ' Οἷ- 
συτηδίδηοο: ἩΗϊδύσϊο ἴῃ ὑθυγσδ 

ατδϑοῖα ἔαϊὶ ἔαπια, ΘΙ] ΡΥ, 
αὰὶ ρσοϑῦϊθαβ οὐ νοοῖ Οοἷδτι- 
τὰᾶϊηὸ οὐ νοηιϑβίδίο οούθυ δ 
δηοδύεαρθαί. Νομθη ἔπ:8558 
δαἰθηῦ Ρουθ. Ὑγδροθαᾶϊδβ 
ῬΡορύογθτῃ ΠΟΌῚΠΙα πη βοῖϊύο δὐ- 
αι ἀϑϑουθγδίο δούιξωγιῦ. 15 
ῬΡοΙὰ5 πηΐϊοθ διηδύπιῃ ΕἼΤ Ὶπ τὰ 
τηοτύα διηῖϊϑῖῦ. πιὰ ᾿πούπτῃ 
αατπιτὰ 55 νδὰ5 οϑύ οἰ παχ 5- 
56, Τοαττῦ δα αὐπϑοϑὕῦθπτῃ αΥΐ 15. 
Ι1ῃ 6δὸ ὑθιῆροῦο Αὐμοηὶβ Ε]6- 
οὔγϑιη ΟΡΠΟΟΙ1Β δΔΟΙΌΤΒ ρ6- 
βύδτθ ἀσηδηὶ απδϑὶ απ Ο- 
το βϊβ οδδίδιιβ ἀδθεοραῖ. [Τ{8ἃ 
οσοιηροβδίθαιη ἔαθαϊδα δὐρτ- 
τηθηδατη οϑῦ, αὖ γϑὶαεϊ ἐγ - 
ὑΥϊβυθ]ϊαυΐαβ ἔθύθ 5 16 οὗτϑ 
ΘΟΙῬΙοΥ οῦ ΘΟ ΒΘΥΘΙΠΥ- 
4π6 ἱπίονιίαπι οἰπδ, 4πὶ ΡΘΥ 
νίμ οχϑύϊη οὔτι ΘΧΊΒΌΙ8 ΠΥ, 
Ισιταν ῬοΟΙὰ 5 ἹπραθΥὶ Βαρῖθ ἡ 
ἘΠ]ΠΘούτδοθ ἱηαπίιβ οὐδ δύατιδ 
ὈΥΠ ΔΙ ἃ ΒΘΡΌΪΟτΥΟ ὑα11ὺ Ε͵ΠῚῚ, 
οὐ ἀπδβδὶ ΟΥὐθδτϊ ΔΙ ΡΙΘΧῸΒ ΟΡ - 
ῬΙοντῦ οὐημπΐῶ ΠΟ 51 ΠΠῸΪ 8 ΟΥ̓ 5 
ΠΘα4Ὸπ6 τα ιη Θ η 185, Βα Τποῦὰ 
απο] ΔΘ 15 γΘΥῚΒ οὗ δρὶ- 
ταηύϊρυιθ. Ιδαπ αππτὴ δρῚ 
ἔθ 118 νἱἀοτγοῦττ, ἀΟΙΟΥ δο- 
οἰδὰ5 οϑὺ. ὅθ εἷἴϑὸ ἃπούπου 
δηθοᾶοίθ οἵ ΡοΙα5 το] αὐθα ὈΥ ΡΙα- 
Ὁ Θἢ 1. θοιηοβίῃ. ὁ. 28... 

γ. 1106. 56801].: ψυχῆς Ὀφέ- 
στου λοιπόν" λαβοῦσα τοῦ τεύ- 

ΟΞ. ΡΨ. ΒΥ ΝΕ ΕΝ 

ΐ 

ν νὰ ιαδε λας ων αν να 

ΨΕ ΌΣΥ Ξὲὴ᾿γ 
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οὐχ ὧνπερ ἐξέπεμπον, εἰςεδεξάμην. 
νῦν μὲν γὰρ οὐδὲν ὄντα βαστάξω χεροῖν᾽ 
δόμων δέ σ᾽, ὦ παῖ, λαμπρὸν ἐξέπεμψ᾽ ἐγώ. 
ὡς ὥφελον παάροιϑεν ἐκλιπεῖν βίον, 1110 

1190 

πρὶν ἐς ξένην σε γαῖαν ἐχπέμψαι, χεροῖν 
κλέψασα ταῖνδε, κἀνασώσασϑαι φόνου, 
ὅπως ϑανὼν ἔχεισο τῇ τόϑ᾽ ἡμέρα, 
τύμβου πατρῴου κοινὸν εἰληχὼς μέρος. 
νῦν δ᾽ ἐχτὸς οἴκων κἀπὶ γῆς ἄλλης φυγὰς 1110 

1188 

κακῶς ἀπώλου σῆς κασιγνήτης δίχα" 
κοὔτ᾽ ἐν φίλαισι χερσὶν ἡ τάλαιν᾽ ἐγὼ 

λουτροῖς σ᾽ ἐκόσμησ᾽. οὔτε παμφλέκτου πυρὸς 
ἀνειλόμην, ὡς εἰκός, ἄϑλιον βάρος. 1140 

1120 ἀλλ᾽ ἐν ξέναισι χερσὶ κηδευϑείς, τάλας, 

χους φησίν. ὑπερφυῶς δὲ ἔχει 
τῇ διαϑέσει, λαβοῦσαν καὶ βαστά- 
ξουσαν τὰ ὀστᾶ ὀδύρεσϑαι. Ἠθ 
8.150 ααούθϑ Η οπι. 11. τ, 288: ξωὸν 
μέν σε ἔλειπον ἐγὼ κλισίηϑεν ἰοῦσα" 
νῦν δέ σε τεϑνηῶτα κιχάνομαι, 
ὄρχαμε λαῶν. Ἐρτ᾽ ἐπ υγοτὰ ψυχῆς 
8686 ν. 762. Οπ {Π6 ρῃγδβ8θ ἀπ ̓ ἐλ- 
πίδων, ΘΟΥΤΥΔΥΥ ἴο ΟΠ6᾽8 6χ- 
Ρϑθοΐδίϊοηβ, 5869 Μδύψῃ. ὃ. ὅ72. 

Υ. 1107. οὐχ ὧνπερ] Τυϊοῖῖ- 
ηἶπΒ: δέον εἰπεῖν, αἷςπερ ἐξέπειυ- 
πον, πρὸς τὸ ἐλπίδων ἔτρεψεν. 8:1- 
ΤΥ ΘΧΘΙΏΡΙ65. οὐ αὐἰγδούϊοι. ΔΥΘ 
αποίοα ὈΥῪ ΒΟΥ αΥαΥ ϑγπΐ. Ρ. 
299 56ᾳᾳᾷ. ΜΘΕΙΠΟΥ ἢ ἴῃ ἃ ἀἸ5βθυ- 
ἰαίϊοι 46 βοποιιδϊβ ἀπὸ κοι- 
νοῦ ταύϊοῃμθ οὖ δι. 4ποᾶϑτη 
πη ατδϑοδ ᾿ἴηρπ δ Ρ. θ. ὙΥΓΟΠΡῚΥ 
ΘΧρΙαῖπΒ {π| ραββᾶρο:. ὥς σὲ οὐκ 

᾿ ἀπὸ τούτων ἐλπίδων εἰςεδεξάμην, 
ἀφ᾽ ὧν ἐξέπεμπον. Ἐσγ, ἴο ομἱὐ 
ΟὔΠΘΥ ΟΡ] ούϊοηβ, ὑπ6 Ἰγογὰϑ ἀπό 
τινος ἐλπίδος εἰςδέχεσϑαί τινα 
οι] ποῦ τπιθϑη. ἴο γθοθῖγθ 8 ΗΥ͂ 
ΟΠ86 10 ΒΟΙΠ6 ΠΟΡΘ. Νϑυθ 
δαάθ:,, ΤΉΘΥΘ 15. ἃ 5180 τϑάπη- 
ἄδπον οὗ [π6 πορϑύϊνγθ ἴῃ ὑπὸ ἔουτη 
μᾶλλον οΥ οὐ μᾶλλον ἢ οὐ, οι ννΒῖ ἢ 
566 Μεούη. 8. 4δδ. ποί. 8. 4. δθᾶ 
Βευύθη δὴ π Εχοῦγβ. ΧΙ. ἴῃ Ποηο- 
56:15 οὐ. ΜΙΘΊΔΗ. “" 
᾿ΟΟΊΤ09. λαμπρόν] Ορροβϑᾶ ἴο 
οὐδὲν ὄντα ἴῃ {π6 ργοοθαϊπρ' γϑυβθ: 

{πΠ6 οὔθ τπηϑϑηΐηρ ἀοϑύσγουγαϑαᾶ, 
οχύϊη οὗ, Π6 οὔπου {ΠΟ ΌΤΙ 5 1Πρ.. 
Ψ σ Δ 6085 Θομρδτθ5. ΤΠ ΘΟΔοΥα, 
ἴῃ ΑΠΠΠ. ῬΑ]. ΥἹ, 156: παῖς δ᾽ ἴσος 
ἀστέρι λάμπει. ἀπ Π. ξ, 101 οἵ 
Αβύγαπεαχ: αἀλέγκιον ἀστέρι καλῷ. 

Ν. 1113. ὅπως -- ἔκεισο] 
ΓΠαὺ γοὺ ἱρὴ πάνθ ]δίη. 
566 τὴν βυῃΐδχ. 8.142. 

Υ. 1116. 59}0].: σῆς κασιγνή- 
τῆς δέχα" οἷον, τῆς μόνης σου 
κηδομένης. ὅλα δὲ ἐπιτέταται τῷ 
πάϑει διὰ τὸ παρεῖναι τὸν Ὀρὲέ- 
στην, ὡς καὶ Πηνελόπη παρόντα 
Ὀδυσσέα ϑρηνεῖ παρ᾽ Ὁμήρῳ (Οα. 
τ, 209.), ἐν οἷς ησιν ἑὸν ἄνδρα 
παρήμενον. ἐνθάδε δὲ δίκαιον 
δηλοῦσϑαι,ὅτι ἀδελφὴ αὐτοῦ ῦ ἐστιν 

ἐν τῷ λόγῳ᾽ ἀγνοῶν γὰρ αὐτήν, 
ἀπολοφυρομένην γνώσεται. 

γ. 1118. παμφλέκτου πυρός] 
ὅο Απῦ, 1000. βωμοῖσι παμφλέ- 
Ἄτοισιν. Οἡ ὅπ ρϑηϊξῖγθο 566 
Μδύτη. 8: 854. ὅ, ΒΟ δ. 8: 108: 
ἯΣ δὲ 6: 

Υ͂. 1119. ἀνειλόμην] Νεονβ 
ΘΟΙΊΡΘΓΘΒ Εἰ π ΤΊ Ρ. ΚΠΡΡΙ. 471: ἀπ- 
αὐδῶ ἐξελαύνειν, μηδ᾽ ἀναιρεῖς- 
ὅ,αι νεκροὺς βίᾳ. οί. 1166: ὁρᾶτε 
παῖδας τούς δ᾽ ἔχοντας ἐν χεροῖν 
πατέρων ἀρίστων σώμαϑ'᾽, ὧν ἄν- 
ειλόμην. ὟΟΘΒθοΙἴηρ οα Ἠδτγοῦ 
ΙΧ, 27, 4. πη, [μ6χ. ΧοπορΒου- 
ἐθάπη. 
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σμικρὸς προρήκεις ὄγκος ἐν σμικρῷ, κύτει. 
οἴμοι τάλαινα τῆς ἐμῆς πάλαι τροφῆς 
ἀνωφελήτου, τὴν ἐγὼ ϑάμ' ἀμφὶ σοὶ 
πόνῳ γλυκεῖ παρέσχον. οὔτε γάρ ποτε 1146 

1125 μητρὸς σύ "ἢ ἦσϑα μᾶλλον ῇ κἀμοῦ φίλος, 
οὔϑ᾽ οἵ κατ᾽ οἶκον ἦσαν, ἀλλ ἐγὼ τροφός᾽ 
ἐγὼ δ᾽ ἀδελφή σοι προςηυδώμην ἀεί. 
νῦν δ᾽ ἐκλέλοιπε ταῦτ᾽ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ 

’ ᾿Ὶ 

ϑανόοντι συν σοί. πάντα γὰρ συναρπάσας, 1160 
1180 ϑύελλ ὅπως, βέβηκας. οἴχεται πατήρ᾽ 

τέϑνηκ᾽ ἐγώ σὺ φροῦδος αὐτὸς εἶ ϑανών. 
γελῶσι δ᾽ ἐχϑροί᾽ μαίνεται δ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς 
μήτηρ ἀμήτωρ. ἧς ἐμοὶ σὺ πολλάκις 
φήμας λάϑφα προὔπεμπες ὡς φανούμενος 1166 

1185 τιμωρὸς αὐτός. ἀλλὰ ταῦϑ᾽ ὁ δυςτυχὴς 

δαίμων ὁ σός τε κἀμὸς ἐξαφείλετο, 

Υ͂. 1181. Ὁ πα. τέϑνηκ᾽ ἐγώ σοι" 

γ. 1199. τῆς ἐμῆς κτλ.) Εοτι 
ὑπ6 σϑῃϊίνο 8566 Μεδύ. 8. 511. 
Η οϑὲ 8. 109, 1. 

Υ. 1128. τήν] ΟἿ, Μαύτ. 8.292. 
αηα Οδᾶ. Ο. 84 5ᾳ. διν ποΐθ. 

Υ. 1124 54ᾳ. οὔτε ,γά ποτὲ 
᾿- προφςρηυδώμην ἀεί ΤῊΘ 
5686 15 ὈΥΙΘΗ͂Υ {Π15: 1 ν 6 ΒΘ 6 η 
ΒΟΥ ἃ τοῦ Υ, ἃ ΠΌΥ856, δηά 
8 Βίβύθυ ὅο Π 66. Οὐ. Η στα. ἮΠΣ δ, 
429 54.: Ἕκτορ, ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι 
πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ; ἠδὲ κα- 
σίγνητος, σὺ δέ μοι ϑαλερὸς παρα- 
κοίτης. 

Υ. 1196. μητρὸς -- κἀμοῦ 
φέλος] Οἡ {Ππ8 σϑηϊνο οἵ. ΜδύΌΗ. 
8. 488.ὡ. ΒΥ ἴῃ6 ρμϑυύϊοϊα καί 
8.. 620, 2. 

Υ. 1128 5αᾳᾳ. νῦν δ᾽ ἐκλέλοιπε 
-- βέβηκας) 816 Βδγ5 ὑπαῦ 4}] 
ΠΟΥ ΙΔ ΌΟΌΙ ἃ πα {τοι ]6 ἴῃ ὈυϊΏρΊηρ; 
ὋΡ Οτοβύθθ, δῖ6. τϑηᾶουθα νη 
ὑΠΡοπρΙ 8. θυ], 85 ὈῪ {818 66 
ὙΠ016 Ποῖι88 18 οχθποὶ (πάντα γὰρ 
- βέβηκας), οΒ6. ρου δηᾶ πο- 
ὈλΠῸν Οτθϑίθϑ νγῶ8. ὈΥ ΤΓΟΥΘΗΡΊΠρ' 
ΑρδΙηΘΙΉΠΟ., ὅἤο ὮδΥθ ο6 ἀ8Υ 
τοϑίουϑα, 

φροῦδος κτλ. 

γ. 1180. βέβηκας] γοὰ 8478 
46. οἵ, ῬΙΙ]. 489. γα πούθ. 

Υ. 1180 54. οἴχεται πατήρ᾽ 
--ϑανὦών] 816 Θχρ]δίηβ ἴῃ {Π686 
ὙΟΥσ ΠΥ. ὃἃ5 586 Πδᾷ δἰγοδαν 
Βαϊα, {πΠ6 ψΠο]6 Ποιι886 15 ὑπ α0η6. 
Ιη νηδῦ 56η8586. 516 08115. Πουβϑὶῇ 
ἀδθεα, 15. 561} -- ουνἱάθηῦ, 56 :ᾶἃ- 
συν ἀοθ5. ποὺ ᾿ποϊπαθ ΟἸγγϑ8ο- 
ποι 5. ὅ66 ν. 101. 

Υ͂. 1181. αὐτὸς] 1. 6. ΒΘ Βέτης- 
5618, {π6 δύ πρ' ῬΘΥΒοῚ ὕο ὕδ!κθ Τ6- 
γΘΠηρΡ6, θη γοϑύουθ Π6 ἔβην ΡἼΟΥΥ. 
Οἱ ὑπ ρῆταβο φροῦδος ϑανῶν 8566 
Οδά. Τ᾿. 980. 

Υ. 1188. μήτηρ ἀμήτωρ) 80 
Α}.066: ̓ ἄδωρα δῶρα, Οφᾶ. ἢ. 1214: 
γάμον ἄγαμον, ῬΙΙ, ὅ84: ἄοικον 
εἰςοίκησιν, 1014. 848: ὕπνος ἄδπνος. 
ΘΙΙΔΥ ΘΧΘΙΏΡ]65 Υθ απούοα Απηΐ. 
δ00 54. 

Το1α. ἧς] ΤυΟΙΙηἶπ8: τὸ ἧς 
πρὸς τὸ τιμωρὸς συναπτέον, καὶ 
μὴ τὴν περὶ λάβῃς ἔξωϑεν, ὥς 
τινὲς τῶν ἀμαϑῶν. 

Υ.118ὅ. αὐτός] Ταῦ γοι νγουἹᾶ 
γουΒ6 11 υουθηρο 6 ΟΥ̓Ὶ6 ΘΟΙΏ- 
το 4 Ὁ γοῦν ταοῦμϑι, δηα ποῦ 
566 Οὔ Υ8, 

᾿ ἱ 

πὰ  π σαννυ 

συ δ “πὰ ων ἐμ δὰ .““ ἀὐὰμμδδ νι... ἕἕἀ.. Ἂν, νυν 
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[ 3. δ εν "» 3 ΄ 
ὃς σ᾽ ὧδέ μοι προύπεμψεν ἀντὶ φιλτατῆς 
μορφῆς σποδόν τε καὶ σκιὰν ἀνωφελῆ. 
οἴμοι μοι. 

1140 ὦ δέμας οἰκτρόν. 
φεῦ, φεῦ. 
ὦ δεινοτάτας, 
οἴμοι μους 

1160 

πεμφϑεὶς κελεύϑους. φίλταϑ᾽. ὥς μ᾽ ἀπώλεσας" 
1145 ἀπώλεσας δῆτ᾽, ὦ κασίγνητον κάρα. 

τοιγὰρ σὺ δέξαι μ᾽ ἐς τὸ σὸν τόδε στέγος, 10 
τὴν μηδὲν εἰς τὸ μηδέν, ὡς ξὺν σοὶ κάτω 
ναίω τὸ λοιπόν. καὶ γὰρ ἡνίκ᾽ ἦσϑ᾽ ἄνω, 
ξὺν σοὶ μετεῖχον τῶν ἴσων, καὶ νῦν ποϑῶ 

1160 τοῦ σοὺ ϑανοῦσα μὴ ̓ πολείπεσϑαι τάφου. 
τοὺς γὰρ ϑανόντας οὐχ ὁρῶ λυπουμένους. 1170 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑνητοῦ πέφυκας πατρός, Ἠλέκτρα, φρόνει" 
δύτο δ᾽ Ὀρέστης᾽ ὥςτε μὴ λίαν στένε. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

116 φεὺ, φεῦ, τί λέξω; ποῖ λόγων ἀμηχανῶν 

γ. 1100; μαάπολείπεσϑαι θ 1πα. 
Υ. 1168. Α ὔὑγἃ γθυβ6 15. ΘΟ ΙΠΟΗΪ Φααοα ὕο' {Ππ|686 ὕνο: πᾶσιν 

γὰρ ἡμῖν τοῦτ᾽ ὀφείλεται παϑ'εῖν. 

Υ. 1140. ὦ δέμας] ΘΥ γυδῇ. 
ν. 1144 5 ῶς Π ̓ ξ δῆτ᾽] 50 

ῬηΠ, 16Ὲ: ὧ ἰὼ δύστηνε σύ᾽ δύ- 
στηνὲ δῆτα διὰ πόνων πάντων 
φανξίς. ὙΘΥῪ ΒΙΠΎΙΔΥ 15 {Π6 π86 οὗ 
δῆτα, θη ἴῃ ἃ ἀΙἸϑ]ορῖιΘ ΟΠ6 Ρ61- 
50. ΘΟΠΠΓΙΒ ὑπ 6 που 5 Οὔ {Π6 ΟΥΠΘΥ, 
ΘααΙηρ ὉΠ15 ῬΘΥΘΟ]6. ὅο ὑπ αἴῆτν- 
τηδύϊνο γον, 85 ΡΟΥΘ ν. 848. δηα 
δρεΐη 1458. 

γ. 1147. τὴν μηδέν] 50 Α]: ν. 
1991. ὃ μηδέν, ἀπὰ Επτῖ ρ. ῬΒΟΘΗ. 
601. ὁ οὐδέν. 

Υ. 1160. τοῦ σοῦ -- μὴ ᾽πο- 
λείπεσϑαι τάφου] Ε]ΠΙΒΙΘΥ 
οπ ἔπιν, Μοᾶ. 8ὅ. ποίϊοϑβ ἐπαῦ ἀπο- 
λείπεσϑαί τινος ἀο65 ποῦ τηϑϑῃ [0 
ἀοβογῦ ΔΎ ὑπίηρ, Ραῦ ἴο. 6 
ἀορυϊνοϑα οὗ τ. Ἠθ 15 β8ε14 ποῦ 
ἴο θ6 ἀδορτυῖϊνοθα οὗ δὴν ομθ᾽ 5 
Ῥαγῖ], πὸ ρϑγίαϊςοϑ οὗ ὕΠ6 οι 

ΤῊ 15 ΠΟΎΘΥΘΥ ἃ γΘΥ͂856 οἵ Επυϊ- 

οὗ δηούμου, ψ͵π 15 θαγθα ἴῃ {Π6 
Βδτη 6 οι Ὁ τι δηούπμου. [Ι͂ἢ {Π6 
ΒΘΙΩΘ. 56 η86. γὺὕύ86 τητιϑὺ πησδουβίδηα 
{π6 ψογᾶβ οὗ ἘΠ]θούγα ἴῃ ν. 1210, 
τῆς σῆς --- ταφῆς. ὅ16 5165 ὕνγο 
ὑπίηρδ: ἴο αἴΘ ἤον, ἃπᾷ ἤο 50.876 
ΒΘ. ὈγούΠΘΥ᾽ 5 ΤΟΙΩΒ. 

Υ. 1161. τοὺς γὰρ κτλ. 80 
Τυϑοι. 1178 : τοῖς γὰρ ϑανοῦσι 
μόχϑος οὐ προςγίγνεται. 

Υ. 1162. 5610].: πιϑανῶς πρός- 
κειται τὸ ὄνομα τῆς Ἠλέκτρας, ἵνα 
μάϑῃ Ὀρέστης" οὐ γὰρ μόνη ἦν 
αὐτῷ ἀδελφή. τοῖς δὲ κοινοῖς βοη- 
ϑήμασι χρῆται ὃ Χορὸς ἐν τῇ 
παρηγορέᾳ. Ἡ ΘΥ̓́ δ ἢ ἢ ΥἹΡΉΙΥ 
ΟΌΒΘΥνΟΒ ὑπαῦ {Π6 Ομουθ Β8Υ5: 
ϑυνητὸς μὲν ὁ πατὴρ, ϑνητὸς δ᾽ 
Ὀρέστης ἦν. 

Υ. 11δὅ 854. 5'9Π0].: ἀναγκαῖον 
ἐμφανισϑῆναι τὸν Ὀρέστην᾽ διε- 
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1178 ἔλϑω; κρατεῖν γὰρ οὐκέτι γλώσσης σϑένω. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. ᾿ 

τί δ᾽ ἔσχες ἄλγος; πρὸς τί τοῦτ᾽ εἰπὼν κυρεῖς ; 
ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

ἡ σὸν τὸ κλεινὸν εἶδος Ἠλέκτρας τόδε; 

ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

τόδ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνο, καὶ μάλ᾽ ἀϑλίως ἔχον. 
ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

1160 οἴμοι ταλαίνης ἄρα τῆςδε συμφορᾶς. 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 

οὐ δή ποτ᾽, ὦ ξέν᾽, ἀμφ᾽ ἐμοὶ στένεις τάδε; 1180 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ὦ σῶμ᾽ ἀτίμως κἀϑέως ἐφϑαρμένον. 
τ ΛΘ ΚΕ, 

οὔτοι ποτ᾽ ἄλλην ἢ ̓μὲ δυςφημεῖς, ἔνε: 

᾿ ΟΡΕΣΤΗΣ. 

φεῦ τῆς ἀνύμφου δυςμόρου τε σῆς τορφῆς. 

ΡῬΙά65, ᾿π ουροϊαιθα θ. ἃ δομοιϊταβῦ, 85 15 Ῥυογϑθᾶ Ὀγ ΤΏ ΘοαοΥ ΒΟΥΡΚ ἴῃ 
Ζιτητηθυτα. Μαβθο δ πᾶ. Απία. Νο. 130. δι... 188ὅ. Ρ. 961 54. 

Υ. 1167. Τιπάοτῇ μδ5 πὸ βίορ δ ἄλγος. 

φϑάρη γὰρ τὸ συνεχτικὸν υ τῆς ὑπο- 
ϑέσεως, σιωπῶντος αὐτοῦ. 

1Ρ14. ποῖ λόγων -- ἔλϑω] 
Ἡ θυ πούϊοθβ ὑπαῦ (Π6 Βθηϊ- 
ὑϊγὃ λόγων. γοίθυβ θοῦ το ποὲ πᾶ 
ἴο ἀμηχανῶν. Οη {Π6 ρῇτδβθ κρα- 
τεῖν γλώσσης οὗ, Ἐπατῖν. ΗθΙθῃ. 
1404. κρατεῖν στόματος. 
ΟΥ̓. 1169. 5'680].: τοῦτο δύναται 

μὲν καὶ ἡ Ἠλέκτρα λέγειν. εὐπρε- 
πέστερον δὲ τῷ Χορῷ περέκειται, 
ἵνα μὴ περὶ τοῦ ἑαυτῆς εἴδους εἴ- 
πῃ. ϑαυμαστῶς δὲ τὴν μὲν Κλυ- 
ται νήστραν ἀπὸ τοῦ λαμπροῦ 
σχήματος ὁ ἄγγελος ἐγνώρισεν " 
οὗτος δὲ οὐ γινώσκει τὴν Ἠλέ- 
κτραν διὰ τὸ κεκακῶσϑαι τὸ σῶμα. 
--- Οκ καὶ μάλα 566 ν. 1480. 

γ. 1100---1166. οἴμοι --- οὐ- 
δὲν κακῶν] Τὴ ροϑὺ 611 τϑ- 
Ργθδθηΐβ Ογθϑύθθ, ποθὴ Πα δᾶ 
Βοαγα ὑμπαὺ ὁ νὰ ΕἸθοίσα νὰ 
γγ ποῖὴ 6 νγϑ8 506 κίηρ',, 50 ΒΌΓΙΟΚΘΗ 
ὙΠ οὙΪΘΥ δὴ ΒΌΓΡΙΒ56, ὑπδαΐ 4]- 

ὑποιρ} ἔοασ {ἰπι65 θα Υ ΠΟΥ 
ΠΥ Π6 ΡΊΟΔΉΒ, Π6 ΟἸΪΥ ΥΘΡΙ165 ΒΥ 
Ἰδιη ΘΗ 1 ΠΡ; ΒΟΥ ΠΠΏΔΡΡΥ ΔΡῬΘδύδποθ 
ἴῃ ἔοαν βιιοοθβϑῖγο ὑϑυθθ5. ΤΠ 
58.016 Δ 1 668 15 ΘΙ Ρ]ογϑᾶ ἴῃ ΑἿ.889, 
ὙΓΠΘΓ6 8566 ποΐρ. 

ἌΚΟΣ: οὐ δή ποτ᾽ κτλ.)] ΤῊΘ 
Ῥυύϊοϊθβ οὐ δή δυθιιβϑᾶ ἴῃ απ δύο 85 
ΒΟ οχρϑοῦ δὴ δἰῆγτηδίνα, Ἀαΐ 
ΠΏΡΙΥ ἃ ποραῦνγοθ. ὍΘ ΤΩΔῪ γΘηοΥ 
οὐ δή ἴῃ αθυηδη ὁ 6 ἢ πιο, δηα 
οὐ δή ποτε ἄ ὁ} πίομό ρσῶγσ. ΟἿ. 
γ5. 1108. 1202. οὗ {π|85 ΡΙαγ, ΤΎΔΟΒ, 
6068, 8716. ῬΗΪϊ. 900. Οὐ δή που οο- 
ΘΓ ἴῃ Απὖ. 581, 566 δῖ80 Μδύθῃ. 
8. 610, 6. 

Υ. 1162. ἀτίμως κἀϑέως] σε, 
Οφᾶ, ΤΠ. 264: γῆς ὧδ᾽ ἀκάρπως 
καϑέως ἐφϑαρμένης. 

Υ.11604. τῆς ἀνύμφου --- τρο- 
φῆς͵ Οἵ, ν5. 106 5ᾳ. Οη ὅπ ποτὰ 
τροφή οἵ, Α]. 499: δουλίαν ἕξειν 
τροφήν. 
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ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

1166 τί μοέ ποτ᾽, ὦ ξέν᾽, ὧδ᾽ ἐπισκοπῶν στένεις: 

ΟΒΕΣΤΉΗΣ. 

ὡς οὐκ ἄρ᾽ ἤδη τῶν ἐμῶν οὐδὲν κακῶν. 1180 
ἩΛΈΕΚΤΡΑ. ᾶ' 

ἐν τῷ διέγνως τοῦτο τῶν εἰρημένων; 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 
ὁρῶν σε πολλοῖς ἐμπρέπουσαν ἄλγεσιν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

καὶ μὴν ὁρᾷς γε παῦρα τῶν ἐμῶν κακῶν. 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

1110 χαὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τῶνδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑίω βλέπειν; 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 

ὀὁϑούνεκ᾽ εἰμὶ τοῖς φονεῦσι σύντροφος. 1190 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τοῖς τοῦ; πόϑεν τοῦτ᾽ ἐξεσήμηνας κακόν; 
ΗΛΕΚΤΡΑ. 

τοῖς πατρός. εἶτα τοῖςδε δουλεύω βία. 

Υ-. 1106. Ὀϊπᾶ. τί δή ποτ΄. 
Υ. 1171. Τιπάον μδ5 πὸ βίορ δὖ σύντροφος. 

Υ. 1106. τῶν ἐμῶν -- κακῶν] 
ΒΥ 15 ΟὟ 6ὙΥ115 Οτθϑῦθϑ Ἰη68Ὴ5 
ὕΠ|6 τα ΐβθυϑ Ὁ ]6 θοπάϊ οι οὗ ΕἸ]θοῦῖγδ. 
Οἢ ν.1901. Οἡ ὡς ἄρα 566 Απὲ.1157. 

Υ͂. 1168. ἐμπρέπουσαν ἄλγε- 
σιν] Ομθ οὗ {Π6 οοιητηθηὐδίουβ ἴη- 
ΘΟΥΓΘΟΙΥ οΘχρίδῖηβ: ὑπαῦ π6 
ΠΟΌ16 βρισιὺ οὗ ΕἸΘούτα πδᾶ 
ΒΒοΠ 6 ἔογ ἴῃ Θη ἀπγῖηρ' ὁὃ- 
Ἰδυιὶῦν; 8ηα ὙΘΥῪ ΒΒ. ΘΥ 15. ὑΠ6 
ἰηδουργοίδϊοη οἵ Ῥϑββον, γ. ἐμ- 
πρέπω. Οτδδίθϑ 565 ἴῃ {Π6856 
γγΟΓ5 ΠΥ Π6 58 085 ὑπ ἢ6 Κπονβ 
ποῦ {86 οχύθηὐ οἵ 15. τ ου 68, 
δια {Ππ15 οου]α ποῦ θ6 ἴγομι {Π|6 ἔου- 
ἐϊπαςθ οἵ Ε]θοίχα, Ῥαΐ ἔγοιη [15 
ΒΘΘΙΠΡ' ΠΟΥ ΤϑιμδυΚΆ 16 ἕο ΒΟΥ δ. 
ρυἱοῖβ. Τὴ ῬδυθοῖΡ]8 ἐμπρέπου- 
σαν, Ὁ}]1κ {86 Τιούϊη 1 δῖ ρπἾ85, 
τηθϑ 8 ὑπδύ ᾿ηβίθϑα οὗ Π6 θϑδαίυ, 
ΘΙορδῆθθ, ὃηα οαβίομηθι ΟΥΠδ- 
τηϑηΐβ οὐ νἱγρίηβ, ΕἸθοῖσα 6 8Υ5 
δχοθϑδῖγθ ρυὶϑῖβ, ὈῪ ὨΙΟῚ 51Π6 15 
ΟΡΡΙβϑβϑα, δηα τ Β16} τ ουϊαθηῦ 

ἔγοιη μού πυθίομθα Δρρθάγϑμοο. 
ΤΠΘ. ον 1]5 ὑπουθοσθ, ἀποὺ τ ΒΊΟἢ 
516 ἸΔΡΟΙΥΒ, 816 ρο θη οὗ δ85. Ποὺ 
οΟΥ̓Πϑιηθηΐβ. Ετ. ΦΔ 6005. οὉ- 
ΒΟΥΥΟΘ: οοιὐποΐ ἀροοταῦθά, 85 
ΜΟΙΘ ἔἰὐύιηρ, τλῆ ὙΙΥΡΊΩ 
οΥ̓́πδιηθηῦβ, Ραὺ ρον δ 
ἀτθβϑϑᾶ πῃ τὰ δ ΠΥ ΘΥ 15. 
Οὐ Αθ568}. ΟΒοθρῃ. 10: ὁμήγυρις 
- φάρεσι μελαγχίμοις πρέπουσα. 
διὰ οὐ ΕἸθοῖτα. 10. 16: πένϑ'ει 
λυγρῷ πρέπουσαν. 

γ. 1:12. πόϑεν -- κακόν:] 
ΝοΙπου πὰ5 Βτ τ ἢ οΚΚ (ὙΠῸ ΓΘ Πα 678: 
ψμϑῦ ΘΥἹ] ἀοδβὺ ὕπο. 580) 
τπιηπἀουβίοοα {π68586 νγουαβ, ἢοΥ Ν6- 
γ8,), ἯἵκῸ τοίου ἴο Μϑδύθη. 8. 661, 
1. Οτθϑίθϑ ᾿ηϑθϑηβ: ΘΗ Ο6 ἢ 85 
ΔΥΪΒΘη Ὅπ6. .6Υ} γοὺ 116}- 
ὑϊοὴ ὃ 1. 6. ΥῪ ἡ πμοπὶ Π85 [Π6 
τη θυ θ6 θη οοιηπ θα, οὗ ψ ΒΊΟΝ 
γοὰ βὅρθδκὴ ἘΕἸθοῖσχα ἤγθῦ δῃ- 
ΒΥΥΘΥ͂Β ΟὨΪΥ Π6 ἔουπιου απδβύϊοῃ οἵ 
Οτϑρίθβ τοῖς τοῦ, ἴα ν. 1178.: δηὰ 
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ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τίς γάρ σ᾽ ἀνάγκῃ τῇδε προτρέπει βροτῶν; 
ΗἩΛΕΚΤΡΆ. 

111ῦ μήτηρ καλεῖται, μητρὶ δ᾽ οὐδὲν ἐξισοῖ. 

Υ ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

τί δρῶσα; πότερα χερσίν, ἢ λύμῃ βίου; 1190 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

καὶ χερσὶ καὶ λύμαισι καὶ πᾶσιν κακοῖς. 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

οὐδ᾽ οὑπαρήξων, οὐδ᾽ ὁ κωλύσων πάρα; 

ἩΛΕΈΚΤΡΑ. 

οὐ δῆϑ᾽᾽" ὃς ἦν γάρ μοι, σὺ προὔϑηκας σποδόν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1180 ὦ δύςποτμ᾽, ὡς ὁρῶν σ᾽ ἐποικτείρω πάλαι. 

ἩΛΕΚΤΡΆ. 

μόνος βροτῶν νυν ἴσϑ᾽ ἐποικτείρας ποτέ. 1200 

ΟΡΈῈΣΤΉΣ. 

μόνος γὰρ ἥκω τοῖσι σοῖς ἀλγῶν κακοῖς. 

Υγ. 1182. ΕἘτν τοῖσι σοῖς Βτα ἢ οἷς οομ]θούιτοβ τοῖς ἴσοις. 

ΤΟΡΙ165 ὅἤἢο π6 Ἰαδίθυ, 85. [0 γγὙῶ0 
ὙΓΟΥΘ [Π6 ΤΥ ΘΥ̓ΘΥΒ οὗ ΠΟΥ {δύπου, 
ἴῃ ν. 117. 

γ. 1114. τίς γάρ σ᾽ -- ξβρο- 
τῶν!) ΤῊΘ β56η86 15 {π|8: ψ πδῦ 
τη ἢ ΔΙΠΟΙΡ᾽ ΤΠ οΟΥ 15 Πα 5 11 - 
Ῥοβϑα {Π15 Ὡθοοδδὶύν ,Ροπ 
τπ86 1 0Π6 ῬΏγαΒ6 ἀνάγκῃ 
προτρέπειν τινά, ἴο οὐ δύ ΠΥ ΟΠΘ 
πο θο0η 48 6᾽8, Ὑ7Ὑ6 ΤῊΒῪ ΘΟΙΏΡΒΥΘ 
1π6 Ἠοιηουῖο ἀχεὶ προτρέπεσϑαι. 
ΒΥ ἀνάγκῃ τῇδε Οτοβίθθ. τΘ 5 
τῷ δουλεύειν, »Βϊο ἢ ποτᾶ Ἐ]θοῖτα 
μϑᾶ [πὲ πι86. Οοιηραγο ΑἹ. 477. 
αἱ ποίθ. ΤῊ ΡΏγα56 εἰς ἀνάγκην 
κείμεϑα, 6 αν ἔδ!] θη ἱπτο 
Ὀοπᾶερθ, 15 ἔγθαπθηῦν π864, Τη 
{Π656 ον Ογθδίθβ ΠΗ ΒΘΘΚΒ 
ἴο ΙΘϑΥῃ ἔγοπὶ ἘΠΘοίτα,, 0 δΥθ Π6 
ΤΥ οΥοΒ οὐ Πὶβ5 ἔδῦπου. Οἱ ΤΠπ6 
Ἰοηρ  πθηΐηρ ὅπΠ6 ἤγθὺ 5Ὺ118}16 οἵ 
πὸ νϑὺν προτρέπει 8566. ΕἸ1η5]. 

Οθηϑ. Ἐπιῖρ. ϑαΡΡ]. Ἡρυμδηη. 
γ. 290. 

Υ. ἐελδρϑ Κ΄6Β0].: μητρὶ δ᾽ οὐ- 
δὲν ἐξισοῖ" οὐκ ἴσα πράσσει τῷ 
τῆς μητρὸς ὀνόματι. Βταπο κ 
τ Κ65 ὁ ὃ5 πϑαΐοσ. ΤΠ δαϊθουβ 
Θοραγο ΤΠ πογ ἃ. ΥἹ, 87: ἐξισώ- 
σαντὲς τοῖς ἄλλοις μεϑ ἢ ὧν τοῖς 
Συρακοσίοις ἀντὶ τοῦ ἀεὶ φυλάσ- 
σεσϑαι αὐτούς καὶ ,ἀντεπιβουλεῦ- 
σαίποτε ἐκ τοῦ ὁμοίου μεταλάβετε, 
ΠΟ γΘ Κ΄6}|01. Θχρ]αἴηβ: ἐξισωϑέν- 
τες καὶ ὁμοιωϑεέντες. 

γ. 1116. ἢ λύμῃ βίου] ὍΘΙ 
{|κ6 νβ. 190 566. 

γ.1182. μόνος γὰρ -- κακοῖς] 
ΙΤΉΙΑΥ ἴο τ. 118. 

Υ. 1188. οὐ δή ποϑ'᾽] Ἐὸν {πὸ 
οχρ δηδύϊοπ οὐ ὉΠ|6 86 Ῥδυϑο] 68 8566 
Υ. 1101. Κ'6Π01. τϑο.: πὸ ϑ'ἕ »" ἀπό 
τινὸς μέρους, οὐ τόπου, ἀλλὰ γέ- 
νους. ὅὃὅ586 Οδᾶ. Ὁ. 910. 
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ἨΛΈΚΤΡΑ. 

οὐ δή ποϑ᾽ ἡμῖν ξυγγενὴς ἥκεις ποϑέν:; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἐγὼ φράσαιμ᾽ ἄν, εἰ τὸ τὠνδ᾽ εὔνουν πάρα. 
ἨΝΈΚΟΤΡΆ. 

1180 ἀλλ᾽ ἔστιν εὔνουν, ὥςτε πρὸς πιστὰς ἐρεῖς. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

μέθες τόδ᾽ ἄγγος νῦν, ὅπως τὸ πὰν μάϑής. 1206 

ἘΣ εμ νβολεο 

μὴ δῆτα, πρὸς ϑεῶν, τοῦτό μ᾽ ἐργάσῃ, ξένε. 
ΟΡΈΣΤΗΣ. 

πείϑου λέγοντι, κοὐχ ἁμαρτήσει ποτέ. 
ἩΛΈΚΤΡΑ. 

μή, πρὸς γενείου, μὴ ᾿ξέλῃ τὰ φίλτατα. 
ὈΡΈΣΤΗΣ. 

1190 οὔ φημ᾽ ἐάσειν. 
ἨἩΛΈΚΤΡΑ. 

ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ σέϑεν, 
Ὀρέστα, τῆς σῆς εἰ στερήσομαι ταφῆς. 1210 

ΟΡΕΣΤΗῊΗΣ. 

εὔφημα φώνει. πρὸς δίκης γὰρ οὐ στένεις. 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 
-" Ἐπ Ὁ ᾿] ᾽ 

πῶς τὸν ϑανόντ᾽ ἀδελφὸν οὐ δέκῃ στένω; 

Υ. 1188. πιϑοὺ ιπά. 
Υ. 1189. ΕἸ ΠΊΒΙΘΥ ς ου Οδά. Β. 

γίβοϑ ὑπαῦ γγχο τϑδᾶ μ' ἐξέλῃ. 

Υ͂. 1184. τὸ τῶνδ ε] 1. 6. αἵδε. 
ΟἿ Μαεαΐύίη. 8. 28, 2. 

γ. 1188, κοὐχ ἁμαρτήσει 
ποτὲ] ΒυυμοΚ ᾿ποουΎθοῦ Υ τϑη- 
ἀρΥθ: ΠΟΥ ὙΠῸ 0 ΠΟ ΘΥΘΙ ΘΥΥ. 
Ηδ τύπου πιϑϑηβ: ποῦ νι] πού 
[411 τὼ. ονὐδϊμπίηρ ππϑΐ {ποῖ 
ἀοπϑιγοβῦ. οἵ Οδα. Β. 021. ῬΆΙ,. 9. 

Υ. 1190 58. ὦ τάλαιν᾽ -- τα- 
φῆς] ΤΠ αφηϊνθ σέϑεν ἀοροπά- 
ἴπρ' οη ὦ τάλαϊνὰ (5686 ν. 1122.), 18 
ΘΧΡΙ αἰπϑαᾶ ὈΥ 1π6 ψοϊαβ τῆς σῆς -- 

1022. δθὰ Ἐπτ.ὶρ. Ἠοῦδο]. 977. δᾶ- 

ταφῆς, ὕπ6 56η856 θοΐηρ: 161 5}. 4}] 
Ρο ριθονυθηύρα ἔγσγοιῃ θΌυγἱ ῃρ' 
γΟῸ ΟΠ 68, 1. 6. ἰὴ {Π6 ἔδια]ν 
Το. 

Υ. 1192. εὔφημα φώνει] Ὁ 
ἀοργθοδύίοῃ οὗ δὴ 111. θϑοαϊηρ᾽ ομηθη. 
566. Τύδοι. 171. πρὸς δώικης 4065 
ποὺ αἰἶον ἴῃ βθῆ86 ἔτοιη δέκῃ, 
γγΠἴοἢ ἘἸΘοῦτα τι865 ἴῃ ΠΟΥ ΔΏΒΥΨΘΙ, 
Ῥαῦ πεβ ἃπούμου 1468. πρὸς δίκης 
15. 1π6 Οδυτηδη γι Εἰ ομύβυνρ θη“, 
δική ,,ταλὶ Ἐϑομίς.. ΟἿ, Απί. ὅ1. ἢ 
ποΐθ, 
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ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

οὔ σοι προρήκει τήνδε προςφωώνεῖν φάτιν. 
᾿ ἩΛΈΚΤΡΑ. 

1190 οὕτως ἄτιμός εἰμι τοῦ τεϑνηκότος:; 
ΟΡΈΣΤΗΣ. 

ἄτιμος οὐδενὸς σύ᾽ τοῦτο δ᾽ οὐχὶ σόν. 1210 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 

εἴπερ γ᾽ Ὀρέστου σῶμα βαστάξω τόδε. 
ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὐκ Ὀρέστου, πλὴν λόγῳ γ᾽ ἠσκημένον. 
ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

ποῦ δ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνου τοὺ ταλαιπώρου τάφος: 
ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

1200 οὐκ ἔστι. τοῦ γὰρ ξῶντὸς οὐκ ἔστιν τάφος. 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 

πῶς εἶπας, ὦ παῖ; 1220 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ψεῦδος οὐδὲν ὧν λέγω. 
ΗΛΈΚΤΡΑ. ; 

Ξ: » ᾿ - ’ 

ἤ ξῃ γὰρ ἀνήρ; 
ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

εἴπερ ἔμψυχὸς γ᾽ ὅνο 

ἩΛΈΚΤ Ἄ. : ' ὡΝ 

ἡ γὰρ σὺ κεῖνος; 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

τήνδε προςβλέψασά μου 
σφραγῖδα πατρός, ἔκμαϑ'᾽, εἰ σαφῆ ἄφγώ; 

Υ. 1194 54ᾳ. οὔ σοι προφήκει 
Ἀτλ.}] Ογοβίοβ βαυβϑ: ἰδ 15 ποῦ 
Ετύύηρ ἔον ὕπο ἴο δαᾶατθ55 
8 5.65 ὉΠ π5., οΟΥὁἩ ΜΙ ἢ Βα ΘΟ ἢ 
γΟΥαΡ, 1. 6.: 1015 ποῦ Επ ἐπ δας 
πο 5Βῃοι! ἀοδύε ἀαγ 6550} 656 
565 85 ΠηΠ 8 85865 οἵδ ὕτο- 
ὉΠ 6 νυ. Ἐ]ϑοῦγδ, ἔθ πρ ΒΥ 6 ὑπδῦ 586 
15. Βοϊάϊηρ 6 Ῥοηθ5. οἵ Οτϑβίθβ, 
ΤΠ] ηΚ5 Π6 τηϑθϑὴβϑ ὑμαῦ π6 ἀδδᾶ 
τῇδ ἄθβρίθ88 ΠΟΥ, δηα 15 ΔΗΡῪΥ δ᾽ 
Β6Υ Δ] ηρ τη Ὀγούμου, Οἱ {π6 

ΡΒ ΓαΒΘ φάτιν φωνεῖν οὗ 829... "ΟὮ 
ἄτιμον εἶναί τινος Μδύψῃ. 8. 839. 

Ὑ. 1196. τοῦτο δ᾽ οὐχὶ σόν] 
Βγαποκι θα {Π15., τ πῚ Θ ἢ {ἢ οτι 
μΒοϊάοϑὺ ἴῃ {ΠΥ μπᾶ, 15 ἴῃ 0 
τ ΐθ6 το] αὐοα ἴο ὉΠ 6 6.᾽ 

Υ. 1198. 5080].: ἠσκημένον᾽ 
κατεσχκευασμένον' ἀσκήματα γὰρ 
τὰ κατασκευάσματα. Ο, ν. 42. 
ΟΝ. 1304. δ6801].: σφραγὲδα" 

τὸν δακτύλιον. ΘΟ {π6 ἀοαθ]θ 86- 
ηἰδῖνθ 566 Μδύ ἢ, 8. 380. πού. 1. 

ἌΡ ΝΡ ΤΡ ο τ Υ ΣΤ 

τὐυλ λυ  ὐμδὰ 
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ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

120 ὠ φέλτατον φῶς. 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

φίλτατον, συμμαρτυρῶ. 

ἩΗἩΛΈΚΤΡΑ. 
53 ’ 3 3 ’ 
ὦ φϑέγμ., ἀφίκου; 1220 

ΟΡ ΣΤΕΣ, 

μηκέτ᾽ ἄλλοϑεν πύϑῃ. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἔχω σὲ χερσίν; 

ΟΡ Έ Σ ΕΎΕΣ, 
ς ᾿ » ΥῚ Σ Φ ἢν 
ὡς τὰ λοίπ᾽ ἔχοις ἀεί. 

ΗἩΛΈΕΚΤΡΑ. 

μ ὔ ἂὰ ι ’ ὦ φίλταται γυναῖκες, ὦ πολίτιδες, 
ὁρᾶτ᾽ Ὀρέστην τόνδε, μηχαναῖσι μὲν 

1210 ϑανόντα, νῦν δὲ μηχαναῖς σεσωσμένον. 

ΧΟΡΟΣ. 
ν 5 Ὰ 

ὁρώμεν, ὦ παῖ, κἀπὶ συμφοραῖσί μοι 1280 

γεγηϑὸς ἕρπει δάκρυον ὀμμάτων ἄπο. 

Υ. 1200. ὦ φέλτατον φῶς] 
ΒοΒαθῖθυ ὑδῖηῖκθ ὑπαῦ θοῦ ΠΘΥΘ 
δια ἴῃ γ. 1804. φῶς τηϑθϑηβ ποῦ 
Ἰρηῦ ον ἄδν, μα ὑπ 6 θη. Ηθ 
ΘΟΠΙΡΘΙΘΒ. ΒΘΥΘΥΆΙ Ηομιθυῖο Ρδβ- 
Βθρ65., ΒΆΘΗ ἃ 5 ἦλθες, Τηλέμαχε, 
γλυκερὸν φάος. Τὸ 15 αι σα] ἴο 
πηδογβίδηα ον Οτοβδίθβ, 16 Ἐ] δοῦν 
δα 5814 {π15, οουἹα ἤν τϑρ]ϊθα 
φίλτατον, συμμαρτυρῶ, ΠΟ 
ὙγΟΤ ΚΒ ΟΙθαυν ροϊηῦ ἴο Π6 ΤηΘϑ Ϊ]ηρ' 
᾿ριῦ. ὙΘΥΥ Β5ΠΏΪΠΘΥ 156 ῬΗΙΠοοῦ. 
ὅ80 54ᾳ.: ὦ ,. φίλτατον μὲν ἡμαθρ, 
ἥδιστος δ᾽ ἀνήρ, φέλοι δὲ ναῦται; 
πῶς ἂν ὑμῖν ὠφανὴς ἔργῳ γενοί- 
μην, ὥς μ᾽ ἔϑεσϑε προςφιλῆ. 

γ. 1206. ὦ φϑέγμ᾽, ἀφέκου;] 
Ἐ]Θούνα {πυοσρὴ Θχοϊδθιηθηῦ Ρῥτο- 
ὨΟΘΌΠ66Β ΔΙπιοβῦ τι μ τι ΠΥ Ρϑαδθ 
ὍΠῸ6 σγοταβ: ὦ φίλε. φῶς, ὦ φϑ., 
ἀφέκου;; ἔχω σε χερσίν: δα τ 
ἸΏΘΥ ἐμθγθέουσθ ἰϑκθ ἴῃ ὑπ δά- 
}θοῦνο φίλτατον ἔγοτῃ {π6 ρυθοθᾶ- 
ἰηρ' νγογᾶβ Ὀοίοτο ὦ φϑέγμα “1 

{π6 ομο]αβϑύ. Οἱ {π6 δάάγοβδ 10- 
561}, ὦ φϑέγμα οἵ. Α]. 14. ἀπ Οφ4. 
Ο. 868. 

Τοϊά. μηκέτ᾽ ἀλλοϑεν πύϑ'ηῃ] 
Οτοϑύθ βᾶυϑὶ ὕποι μᾶϑῦ ΠΟΤ ΠῸ 
οοοϑδβίοῃ ὅο 68 Υ ἔσο Π168- 
ΒΘΏΡΟΥΒ ὑπ 1 5Ποα]α οὁοΙΏ6, 
ἤἴονυ Τα υβ6 1} 0611 Π66 ὑπ80}ἷ1 
δὰ ΔΥΤῖν δα. 

Υ. 1209 88. μηχαναῖσι μὲν 
-- σεσωσμένον] Οτγοϑύθϑ 15 ΒΡ0Κ- 
6. οὗ 85 μηχαναῖς ϑανών, ΒΘοδῖι8θ 
Π6 νγδϑ ἔα ΒΘ ῚῪ τορνοβουξοά ὃἃ5 ἀ6ε, 
μηχαναῖς σεσωσμένος, Ὀθοδιι56 ὈΥ͂ 
ὑπαὺ νΘΥῪ ἔγαπα πῃ νγὰβ δηδὈ]θά 
ἴο τούπσῃ ἴο 5. ἔδύμου᾽ 5 Ποτιθ6 
βδθ. πα βοπηά. 

Υ. 1211. κἀπὶ συμφοραῖσί 
μο.}] Επίανἶτ5 647, 88. (609, 
28.): σὺ φορὰ οὐ μόνον ἀποτρό- 
παιος, ἀλλὰ καὶ ἀγαϑὴ, ὡς ,.δηλοὶ 
σὺν ἄλλοις καὶ ὁ εἰπὼν ἐπ᾿ ἀγαϑῷ 
τὸ ἐπὶ συμφοραῖς γεγηϑὸς 
ἕρπει δάκρυον ὀμμάτων ἄπο. 

8 
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(στροφή.) 
ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

3 , 
ἰὼ γοναί, 

ΠῚ ῇ Υ̓ 

γοναὶ σωμάτων ἐμοὶ φιλτάτων, 
1210 ἐμόλετ᾽ ἀρτίως, 

ἐφεύρετ᾽, ἤλϑετ᾽, εἴδεϑ'᾽ οὖς ἐχρήξετε. 1235 
ΟΡΈ ΤΗΣ, 

πάρεσμεν ἀλλὰ σῖγ᾽ ἔχουσα πρόςμενε.. 
ἩΛΈΕΚΤΡΑ. 

τί δ᾽ ἔστιν; 

ΟΡΈΣ ΣΎ ΤΣ, 

σιγᾶν ἄμεινον, μή τις ἔνδοϑεν. κλύῃ. 
ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

1220 ἀλλ᾽ οὐ τὰν [άρτεμιν τὰν αἰὲν ἀδμήταν 
3 ͵ 

τόδε μὲν οὔποτ᾽ ἀξιώσω τρέσαι 1240 

περισσὸν ἄχϑος ἔνδον γυναικῶν ὃν ἀεί. 

Υ. 1210. ἐφηύρετ᾽ Ὁ1πᾶ. 
Υ. 1990. βθνούαι ΜΒ55. οὐ μὰ τάν: Ραῤ μά Βὰ5 ὈΘθὴ ἔλα αΘὨΠΥ 

δαάοα ὈΥ {Π6 ΟΟΡΥ ἰβῦδ, ἃ5 ἴῃ ν. 1068. 
ΤΆ 5. οουίαΐϊη ὑπαῦ θοῦΝ ἐπ15 ἀπᾶ ἐπ δηςϊ- γ᾽ ἀδμήταν αἰὲν Ἄρτεμιν. 

Βταποῖ πτοίο: ἀλλ᾽ οὐ μὰ τάν 

ΒΟΓΟΡΐο γϑύϑθ πᾶγο 5 ογθα βοὴ οοΥγρίϊοη, ὑποιρὴ {ΠπΠ6 τθ8] γϑδαϊηρ' 
15 ἀουθύα]. 

Υ͂. 1214. 5.6}01.: γοναὶ σωμά- 
των ἀντὶ τοῦ ἑνικοῦ, γονὴ σώ- 
ματος ἐμοὶ φιλτάτον, ᾿Δγαμέμνο- 
νος. ΕῸΥ {Π6 τι86 οὗ {Π6 ρΡ] τὰ] 566 
γ. 1061. Τονή 15 πιϑοᾶ οἵ ἃ 501 ἴῃ 
Απῦ. 641. ἀπᾶ Οδᾶ. Ο. 1192. Οπ 
{πΠ6 ποῖ σῶ ὦματος 566 Οδᾶ. ἮΝ. 634. 

Υ. 1216. ἀρτέως} Ατὑπὸ γτἱσμὺ 
1116. ἔ 

Υ. 1910. β001.: εἴδεϑ'᾽ οὐς 
ἐχρήξετε" ἀντὶ τοῦ ἐμέ. 

Υ. 1217. ὅ56|ιο].: ἀλλὰ σῖγ᾽ 
ἔχουσα πόςμενε᾽ ἀντὶ τοῦ 
σίγα, ἔως ἂν κατὰ νοῦν ἀποβῇ τὸ 
πᾶν. 

Υ. 1219 56ᾳᾳ. ὅ680!].: παράκειται 
ἑκάστῳ τὸ οἰκεῖον. ἡ μὲν γάρ, 
γυνὴ τὲ οὐσὰ καὶ παρὰ προςδοκίαν 
εὐτυχοῦσα, ϑρασυτέρα ἐστίν, ὁ δὲ 
ἀσφαλὴς διὰ τὸ νῖν πρῶτον ἐπι- 
χειρεῖν τοιούτῳ κινδύνῳ. 

γ.129154. τόδε μὲν -- ὃν ἀεί] 
Βταπ οΙς, 1} [Π6 Θχοθρίϊοη οἵ πε- 
ρισσὸν ἄχϑος, ΤΟ ΠΘΥΒ. γα τι ἢ 

ἰαδίο: ΣΟΊ ἢ Κ ΟΠ 6 5ΠΟῸΪ ἃ ΠΘΥΘΥ 
ἔϑθαδι ὑπδῦ ἀ8561655 νψοῖρῃΐύ οὗ 
ΟΠ ΘΗ, ΔΙΑΥΒ δι 1πρ δὖ 
ἢ τ 6. περισσὸν ἄχϑος ΔῊ ἰπῦο16- 
ΥΔΌΙΘ θαγ ἄθη. ἩθΥ δ ἢ ὑγϑη8- 
Ιαῦθ5 1π6 Ῥῃταβο: 00 σ 6 δύ 5676- 
γἰύν. ΤῊ]5 15 ἀθοι θα] γ ποοΥγθοῦ, δ8 
15. 8150 {π0 Θχρ᾽ αῃδίίοη οὗ Ν᾽ δνϑ, 
ὙΠῸ, ἐπϊηκίηρ πῶ ἄχϑος νγἃϑ8 
ΒΡΟΙΚοη οὗ ΑΘρΊβυμτΒ οἠἶγ, Ριεΐ ἃ 
ὀοιηπια δέξου ἔνδον, ἃπᾶ τηδ66 {Π16 
δοηϊῖνο γυναικῶν ᾿δεροπᾶ οῃ ὄν, 
ὁριῃραυῖηρ Εἰ αστρ. ΕἸ, 984.: πᾶσιν 
δ᾽ ἐν ᾿Δργείοισιν ἤκουες τάδε' ὁ 
τῆς γυναικός, οὐχὶ τἀνδρὸς ἡ γυνή. 
Ἐ]οοῦτα Κηθνν ὑπῶὺ Αδροιϑύμ5. τγᾶϑ8. 
ποῦ οὖ ποῆιθ. ΟἿ. γβ. 1808 5ᾳ. ἀπ 
50 ΟἸγίδοιηηοβίγα 15. ουἹἀθηθ Υ {πὸ 
ῬΘΥΙΒΟῚ τηθϑηῦ. ὅ0 4180. π6 ϑοπο- 
᾿ϊαϑύ: ἡ ἀπότασις πρὸς Κλυται- 
μνήστραν᾽ ὅρα δέ, εἰ οἰκεῖα ταῦτα 
τῇ Ηλέκτρᾳ, παρόντος Ὀρέστου, 
ὁπότε χαὶ μόνη οὖσα τοσοῦτον 
ἐθρασύνετο. 
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ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὅρα γὲ μέντοι, κἀν γυναιξὶν ὡς Ἴφης 
1990) ξνεστιν᾽ εὖ δ᾽ ἔξοισϑα πειραϑεῖσά που. 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 
3 ᾿Ξ ν 
οτοτοτοότοί, τοτοῦς 1245 

ἀνέφελον ἐπέβαλες οὔποτε καταλύσιμον, 
1250 οὐδέποτε λησόμενον ἁμέτερον 

οἷον ἔφυ κακόν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἔξοιδα, ναί, ταὐτ᾽ ἀλλ᾽ ὅταν παρουσία 
φράξῃ, τότ᾽ ἔργων τῶνδε μεμνῆσϑαι χρεῶν. 

(ἁντιστρ.). 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

ὁ πᾶς ἐμοὶ 
1950 ὁ πᾶς ἂν πρέποι παρὼν ἐννέπειν 

τάδε δίκᾳ χρόνος. 120 

μόλις γὰρ ἔσχον νῦν ἐλεύϑερον στόμα. 
ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

ξύμφημι κἀγώ. τοιγαροῦν σώξου τόδε. 

Υ. 1224. 
Υ. 1226. 
Ὗ. 1539. 

Ὁ ἐπ. μὲν δή. 

Ὁ 1π4. οὐ ποτξ. 
Υ. 1980. οὐδέ ποτε Ὠ᾿πᾶ. 
Υ. 1282. μα. ἔξοιδα, παῖ. 

Υ. 1224. 56 80].: ὅρα γεμὲν δή" 
ἐπὶ τὴν Κλυταιμνήστραντείνων φη- 
σίν, ὅτι τὸν ᾿Δγαμέμνονα ἀνεῖλεν. 

Υ. 1226 5αᾳ. ὅ'6Π0].: ὁτοττοῖ. 
ἐπείπερ ὑπέμνησεν αὐτὴν τῆς τοῦ 
πατρὺς ἄναι σεως διὰ τῶν π 0- 
ξειρημένων δυο στίχων, φησίν, ὅτι 
ἐνέβαλές μοι κακὸν ἀνέφελον, κα- 
λυφϑῆναι μὴ δυνάμενον, ἀσκία- 
στον, ὡς εἰ ἔφη διάδηλον κακόν. 

Υ. 1299. οὐδέποτε λησόμε- 
νον} Τυῖοιτηΐπ 5. πὰ5. οὐδουνϑᾷ 
ὑπῶῦ λησόμενον 15. τι5844 ῬΑ ΒΒΙΥΘΙΥ 
ἴον ἐπιλησϑησόμενον. ὙΊιΟ ὅ6Πο- 
Ἰιαδὲ ἰηξουργούβ: λήϑης ἘΌΧΕΗν μὴ 
δυνάμενον. 

Υ. 1282 5ᾳ.. ὅ΄680].: ἀλλ᾽ ὅταν 
παρουσία" ὅταν ἐπιτρέπῃ ὃ και- 
ρὸς καὶ καλῇ; ἢ ὁπόταν ὴ παρου- 
σία τούτων ἡ καὶ ὃ καιρὸς ἐπιτή- 

Τ 1 4. ὀὁτοτοτοὶ τοτοῖ. 

δείος. τὸ γὰρ διεξιέναι τὰ κατὰ 
τὸν ᾿Δγαμέμνονα δι᾽ ὄχλου ἡν τοῖς 
ϑεαταῖς ἐπισταμένοις τὸ πᾶν καὶ 
περιμένουσιν ἰδεῖν τὰ ἐξ Ὀρέστου 
γενόμενα. Ἡ θυ ΠΗ: .,. 16 5686 
ἴθ: ψ ῆ δὴ ΡΥ Θ θη τὰ δύ 8 
58.811] τϑιη πα ὑπ θ6, ὑπ θη Μ11) 
1 θομονο 866 ἤο ΤΟΙ ΘΥ 
πΠ 686 ὑπῚπ| ρ᾽ 5.“ Οὐ {πὸ ῬΆγα86 
παρουσία φράξει ΘΟ ΡάΥΘ ν. 89. 
καιρὸς εἰςάγει. 

Υ. 1980. πρέποι --- ἐνν ἐπει νυ) 
566 ΘΧΘΙΏΡΙΘΒ οὐ {π15 ρΡοβιύοη οὗ 
1π6 γουῦ πρέποι ἴῃ Με... 8. 297. 

Υ. 1298, 5680].: σώξου τόδε- 
ποῖον : τό ἐλευϑεροστομεῖν. τοι- 
γαροῦν ἀντέχου τῆς ἐλευϑεροστο- 
μίας. Ἢ Θττη δ π ΥΘΙΉΔΙΚΒ. 7. Ὴ15 
τηδογργθία ίου οὗ {π6 Βομοϊϊαβῦ 15 
ΘἸτοροῦπου πτοπρ. ΔΑἴου Οὐθϑῦθϑ 

8 
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ἨΛΈΚΤΡΑ. 

τί δρῶσα; 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

1240 οὗ μή ᾽στι καιρός, μὴ μακρὰν βούλου λέγειν. 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 

53 κ)} - 

τίς οὖν ἂν ἀξίαν γε, σοὺ πεφηνότος, 1260 
, ΓΒΕ. Ἐ . ΄ 

μεταβαλοιτ ἂν ὧδὲ σιγὰν λόγων: 
2 , ἂ 3 ΕΞ 2.» ἄνα: 
ἐπεί σε νῦν ἀφραστως ἀἕλπτως τ᾽ ἐςεῖδον. 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

1240 τότ᾿ εἶδες, ὅτε ϑεοί μ᾽ ἐπώτρυναν μολεῖν. 

ἨΗἩΛΈΚΤΡΑ. 

ἔφρασας ὑπερτέραν 1208 

τᾶς πάρος ἔτι χάριτος. εἴ σε ϑεὸς ἐπόρισεν 

1250 ἁμέτερα πρὸς μέλαϑρα᾽ δαιμόνιον 
αὐτὸ τίϑημ᾽ ἐγώ. 1270 

Υ͂. 1241. Ὑ7δε τυσϑὺ οχμαῖύ ἐπ6 ραχίϊοὶ ἄν, ᾿ ΘΝ 15 υγαπύϊηρ; ἰπὶ [,ἃ. 
ἃ ἘΠῚ Ὑ', ἀδᾶ Ῥαδν. ο- πουρ ἢ 0Π15 (0685 πού ΟΠ] ΘΙ ΙΥ γοῦν {πῸ 
ψΘΥ86. τίς -- πεφηνότος, ὑνο ἴπ685 ἴπ Ὁ ἐπ. 

Υ. 124. 
ὥτρυναν. ΤΥϊΟΙΙπῖτι5 ϑ'εοί γέ μ᾽ 

ἐπώτρυναν νὰ5 ἢνδί γϑβίογοα ὈῪ Βυαποῖκ. ΜΆ. 
ὦτρυναν. Βταποῖς, ΗΥ ἃ ΠΏ, 

Ὀιπάοτῆ δηα οὔπθυβ ὑπῖηῖ ὑπῶῦ ἃ νουβθθ Βροίζθη ὈΥ Οτοδίθβ μ88 θ66 1 
Ἰοϑύ αὐξοσυ {π|8 ὁπμθ, ἃπηα Η ΘΥ π 8 ΠῚ Βαβρθοῦβ ὑπαὺ 10 γγὰβ ἴ0 {Ππ|8 θοῦ: 
αὐτοὶ γεγῶτες τῆςδε τῆς ὁδοῦ βραβῆς. 
Απί. 1280. 

πϑᾶ γϑιιδυ κα ἐπαῦ ΠΟΥ νγ885 ποῦ ἃ 
Εύ {ϊπι6 ἔου το] αὐϊηρ' {π6 πγου οἵ 
μῖ5 ἔαύμπου, ἘΠ ούτε Βα υ 5 ΠΘΥ6 15 ΠῸ 
εἴτι ὙγΠΘῃ ΒΕ 6 οαρμῦ ποῦ ἴο 5ρ68κΚ 
οὗ 1Ὁ, τηθϑηῃΐηρ ὑμπαῦ ουθη ἔπθῃ 10 
ψἃ5 ποῦ ἴο Ὀ6 ΘομϑιοΥρα ππῇύ. 
Οτθδύθβ τϊϑύδ κῖηρ ΠΟΥ τηθϑηΐηρ,, 
ΥΘΡΙΪΘΒ : γοι 580 Μ0611 ὑπαῦ ΔΩΥ 
{πὴ Ὑ{11 βαΐποθ ἴον 815; Κθθρ 
ὑμουθίοσθ ἴο γοῦσ ορίπίομ, δηᾶ ρΡαΐ 
ΟΥ̓ {111 Διηούμ οι ἐϊπη6 ὃ βύουυ ὑμδῦ 185 
ΠΟΥ ἱπορρογίπῃθ. ΘΟ {6 σνϑὺὈ 
σώζξεσϑαι ἴπ {π15 5686 566 ΕἸ] τ 5]. 
δ μ, ΔΟΟΙ, 191,“ 5 ΤῬ.ὴ9 ᾿ελοΐ 
5, Πονθυου, ὑμαὺ ἩΘΥΔ ἢ 18 
Ὑ͵ΟΩρΡ᾽, 8ηα {Π6 Θομο]αδὺ᾽ 5 ΘΧΡΙἃ- 
πϑθϊοη ρουέθου Υ σὶρ. Τὺ 15 ϑαΐ- 
βοϊοηύ ἴο ὈΘ87 ἴῃ μϊηα {Π6 τί δρῶσα 
Ὑ οι ἔΉ]Π]}ονγ5. ΤῊΘ 56 η86 ὑῃθη 15: 
ἀο πού ὑπογοΐοττο οδῦβθ 
γοῦν 1} [ο 1ο86.8 ΠἸΡΟΥΥ 
ΒΟΘΤΘΘΙΥ γοὺύ ροίν θη. 

ὥθ6. ΤΥ ΟΥΓ108] ποΐθ Οἢ 

Υ. 1240. μὴ μακρὰν -- λέ- 
γειν ὅ0 ΑἹ. 1040. μὴ τεῖνε μα- 
κράν, ἀπ Οοά. ΚΕ. 220. οὐ γὰρ ἂν 
μακρὰν ἴχνευον. 'Ττδομίῃ. 817, οὐδ᾽ 
ἀνιστόρουν μαχρᾶν. Οὗ Τ ΟΡ Θ6 Κ 
οἢ Α]. ν. 1040, 64. 560. 

Υ͂. 1941 54. τές οὖν --- λόγων;] 
5.60]. : τίς ἄν, φησί, σοῦ φανέντος, 
δικαίως ἕλοιτο ἀντὶ λόγων σιωπήν: 

γ.1340. τότ᾽ εἶδες ---μολεῖν]} 
Οτθβίθβ, γϑβουυϊηρ ὅο {ΠῸ τγογαβ οὗ 
ΕἸοοῖτα,, ἐπεί σὲ νῦν ἀφράστως 
ἀέλπτως τ᾽ ἐςεῖδον, 58 05 ὑπεῦ Πθ 
Πα 5 δυγῖνθα, δπα ργοίθηβ ἐμπαὺ μ6 
15. ογάδγοᾷ Ὁ ὑπὸ αοαβ ἴο τϑῦπτῃ 
ἴο 5. οὐ ΘΟ ηὐγΎῪ δηα ἀγθηρθ {ΠπῸ 
τα γἄθυ οὐ 15 Γ Π 61. 

γ. 1247. 86ο1.: τὰς πάρος 
'χάριτος᾽ τῆς σῆς παρουσίας. ΕἘῸΥ 
π6 τι80ὸ οὐἨ ἐπ6 γϑὺν ἐπόρισεν οἵ. 
Οδά. Ὁ. 1468: Θησέα πόροι. 



ἩΛΕΚΤΡΑ. : ΡῈ 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 
τὰ μέν σ᾽ ὀκνῶ χαίρουσαν εἰργάϑειν, τὰ δὲ 
δέδοικα λίαν ἡδονῇ νικωμένην. 

(ἐπῳδός.) 

: ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἰὼ χρόνῳ μακρῷ φιλτάταν ὁδὸν 
195 ἐπαξιώσας ὧδέ μοι φανῆναι, 

μή τί με, πολύπονον ὧδ᾽ ἰδών, 1270 
ΟΡΕΈΣΤΗΣ. 

τί μὴ ποιήσω; 
ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

μή μ᾽’ ἀποστερήσῃς 
τῶν σῶν προςώπων ἡδονὰν μεϑέσϑαι. 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

ἡ κάρτα κἂν ἄλλοισι ϑυμοίμην ἰδών. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

1200 ξυναινεῖς ; 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

τί μὴν οὔ; 1280 
ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

3 τι 
ὦ φίλαι, ἔκλυον ἂν 

Υ. 1268. Ῥοτβοπ οὴ Επιν. Μοα. 784. βαρρ δῦ ἁδονᾶν, ἴῃ ὙΠῸ ἢ Π6 
15 [Ὁ Πονγοα Ὀγ Εσἔατ αὐ δπᾶ 5. 6. 88 ἔϑυ. 

Υ͂. 1262 βαᾳ. ὦ φέλαι -- τάλαινα]. 
τηθῦγο β5Π6ν ὑπαῦ ὑπὶ8 ραβϑϑᾶρθ 185 ὙΘΙῪ ΟΟΥΠΙρῦ, 

{π80 1 πᾶν τϑίδϊπθα {π6 οουτρὺ τοϑᾶϊηρ οὗ {Π6 
Τὸ 15 Ρ]αΐη, πονθυου, ὑπῶῦ ὑπ6 βορ 18 ὙΓΟΠΡῚΥ ρῥ]δορᾶ δέξου 

Ϊϊ5. 80 απο], 
ΜΕΝ. 

Υ. 19ὅ2. τὰ μέν --- - τὰ δέ] 866 
ἐλ διμβοὸ 8. 288. ηοὐ. 2. 

Υ. 1264 5ᾳ. φιλτάταν ὁδὸν 
-- φανῆναι) ὅ0 ΑἹ. 817: τὴν 
ἀφ᾽ ἡλίου βολῶν κέλευϑον --- φα- 
νείς. 
΄ 1261 54. 5680].: μὴ ἀἄποστε- 

ρήσῃς με, φησί, τοῦ μεϑέσϑαι τῶν 
προφώπων͵ καὶ ἀπαλλαγῆναι μετὰ 
ἡδονῆς, ὅπερ μοι παρέσται ἐπι- 
πλέον μετεχούσῃ σου καὶ ἀπολαυ- 
οὐύσῃ" οὕτω γὰρ ἀπαλλαγήσομαι 
μετα ἡδονῆς" ἐὰν δὲ ἤδη ἄποστε- 
ρήσῃς σαυτοῦ, μετὰ λύπης ἀπαλλα- 
γήσομαι. Νοὸ ἀουδὺ ἴῃ {πὸ ΜΗ. 
θᾶ ΒΥ ὑΠ6 δομο αβὲ {ΠῸ γθδᾶϊμρ' 
νγὰ8 ἡδονᾷ. ἩδΥπιδπτ ΘΧρ]ΐηβ 

Ὠϊπᾷ. ἀδονὰν. 
Βοίῃ {π6 56η86 δηᾶ ἐπ 

Ραΐ {π6 οογγϑούϊομ 

{Π|Ὸ ΘΟΙΩΠΊΟΙ τοδϑαϊηρ' Ὀγ ταϑκίηρ' [Π 6 
ἀιοοιιβα γθ ἡδονάν ἀοροπᾶ ὁπ {86 
γ ἀποστερήσῃς, δ 4 ἐπ6 1η8η1- 
ἐϊνγο μεϑέσϑαι οχρΠοοίίγα, ἴον 
ὙΠΟ 8566 ῬΟΥΒΟῚ οἡ Επι, Μϑᾶ. 
1896. ἀπά ΜΔ... 8, ὅ82. ἃ. 
Υ. 1259. ὅ6801.: ἄλλοισι" τοῖς 

μὴ χαέρουσι τῇ ἐμῇ παρουσίᾳ. ἨΘθ 
τηθϑηϑ: ΑΥθ, ΒΒ οα] α ΒῸ ΔΙΡΥΥ 
σού ψιῦῃ οὐποΥβ, 11 58. 
ὑπηεωῦ ὉΠ6Υ ψιβϑηθα ο ΤΘΙΠΟΥ͂Θ 
γοὰ ἔστ οτα ΤΑΥ͂ 516. ὕ, 

Υ. 1261. τέμὴν οὔ: ΘΙ Υ 
ΘΟΠΠΡΔΓΘΒ ἘΠ65. 106: δοκεῖς γάρ; 
-- τί μὴν οὔ; 

Υ͂. 1962 5ᾳ. ὦ φέλαι -- τά- 
λαινα] Τηθθα γογβ 816 50 601- 
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ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἤλπισ᾽ αὐδᾶν, 
ἔσχον ὀργὰν ἄναυδον, ᾿ 

120 οὐδὲ σὺν βοᾷ κλύουσα τάλαινα. 
νῦν δ᾽ ἔχω σε προὐφάνης δὲ 128 
φιλτάταν ἔχων πρόφοψιν, 
ἃς ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἐν κακοῖς λαϑοίμαν. 

ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

τὰ μὲν περισσεύοντα τῶν λόγων ἄφες, 
1210 καὶ μήτε μήτηρ ὡς κακὴ δίδαςκέ με, 

μήϑ'᾽ ὡς πατρῴαν χτῆσιν Αἴγισϑος δόμων 1290 
ἀντλεῖ, τὰ δ᾽ ἐκχχεῖ, τὰ δὲ διασπείρει, μάτην. 

: χρόνου γὰρ ἄν σοι καιρὸν ἐξείργοι λόγος. 
ἃ δ᾽ ἁρμόσει μοι τῶ παρόντι νῦν χρόνῳ 

1210 σήμαιν᾽, ὅπου φανέντες ἢ κεκρυμμένοι 
γελώντας ἐχϑροὺς παύσομεν τῇ νῦν ὁδῷ. 129 
οὕτως δ᾽, ὅπως μήτηρ σὲ μὴ ̓ πιγνώσεται 

αὐδάν: 566 {Π6 ΘΧΡΙ μδίου ποθ. ἨἩθΥ δ ηη δἀἀθα ἀρ᾽, αἴου ἔκλυον, ᾿ 
ΡῬΙδοθα ἃ οοιητηδ αἴξου ὀργᾶν, ἀπ {Π6 ΔΥΘ1016 ἃ Ῥοΐογθ τάλαινα, αἰδύτι- 
Ὀαδηρ᾽ {Π|6 ὙΘΥΒΘΒ {Π||8: ἄναυδον οὐδὲ σὺν βοᾷ κλύουσα, ἃ τἄλαινα᾽ 
νῦν δ᾽ ἔχω σε. --- Τὴ ἃ Ἰούίο᾽ ἴο τη Π6 τϑῃιαυῖκβ ὑπᾶῦ ΒΟΠῚ6 ὙΟΓΑ͂Β ΤΠΔῪ 
παν θθθη Ἰοβὺ Ῥϑέοτο ἔσχον; 50 ὑπαῦ Ἐ]θοῖγσα, οἡ μβϑαυίηρ {π6 νοΐθθ οὗ 
Οτϑβίθβ, τϊρη βὰν ὑπαῦ 58η6 οοπ]ᾶ ποῖ τοδίγαϊῃ ΒΘΓΒΘΙ Ὁ ἔγοπα ΘΧΟΙ ΔΙ Πρ 
ΜΠ ἐπ6 στοαίοδί 7ογ. Ηϑ Ὁπ1η]τ5 ὑπουθίοσθ, {πῶὖ βοιηθῦῃ!ηρ' νγ85 νυυι θη 
ἴο ὑπ15 οἴου; 

γλώσσας δὲ πῶς ἂν εὐὔφρον᾽ ἔσχον ὁρμὰν 
ἄναυδον οὐδὲ σὺν βοᾷ, Ἀλυουδαὶ 

Υ. 1278. Β ΘΙ 5Κ ρυϑίουγθα γϑϑᾶϊηρ ἔργου ᾿ἱπϑιθαᾷ οὗ χρόνου, Ρο8- 
Β1ΌΙΥ ΤΡ ΕΪΥ, 

γχτιρῦ, ὑπαῦ 10 15 ᾿ ΡΟΒΒῚθ]6 ἴο ρἵνθ 
ὑΠΘῚΥ Β6η86. ΤΠΘΥ ἃὺθ. Ρ]δΊη]Υ, 
ΠΟΥΘΥΘΙ, οἰ πΠ6α 50 δἃ5 ο ρου ὕνγο 
ἸΩΘΙΉ ΒΘ ΓΒ, ὕΠ 6 0ὁη8 οοπίδίηΐηρ' {Π6 
φῬχγούδβὶβ, ὕπ6 οἶμον ἔσχον --- τά- 
λαινα, ἴπ δροάοβίβ, 85 1 1Ὁ πδᾶ 
θθθη συϊθη: ὦ φίλ᾽, ὅτ᾽ ἔκλυον 
ἂν --- αὐδάν, ἔσχον κτλ. ΟΥ̓ ΠΘΥΘ ἰβ 
ὯΟ ΤΘΘΒΟΙ ΜΕΥ ἘΠΘοῦτα 5Που] ἃ Π 616 
θ6 βιιρροβοα ἴο δ ἀγθ85 πὸ ΟΠ οσ 5. 
ΤΙ6 νογᾶ αὐδάν τηιδὺ θ6 τπηᾶοι- 
βύοοα οἵ {πΠ6 γτϑροσύ οὐ {π6 ἀθεῦ οὗ 
ΟΥθϑίθβ. 

Υ. 1218. 56}0].: ἀφαιρεῖται γάρ, 
φησίν, τὴν εὐκαιρίαν τῶν μελλόν- 
τῶν πραχϑῆναι τῶν λόγων ἡ ἀδο- 
λεσχία. τοι  ΒΊΘἢ ᾿Ἰη ουρυθία ἢ 
Βτπηο Κὶ Θομ]θοῦαγο 5 ἐπα 6 ὅ9Πο- 

Ἰαθὲ γοϑᾶ ἔργου γὰρ κτλ. σπῖο 
γοϑϊηρ π᾿ ΘΊ 5 Ικ δα Ῥοϑίοσο β8πρ- 
σοβίθα. Ἡ τ ἃ ἢ ἢ {πη Κ5. {16 
ΘΟΠΉΠΟ Οη6 Θογγθοῦ, 1ἔ γγ ἴθ κθ 
χρόνου καιρόν ἴοι τὸ καέριον τοῦ 
χρύνου, ἃ ΟΥ̓ ΟἾβΙὴ Τ]ΟΥ6 ἱπρ ΘΠ ΟΙΙ5 
ὉΠ8 ὑστι6. 

Υ. 1214. ἃ δ᾽ ἁρμόσει] Οπ {π᾿ 
ἰηὐγδηδιθῖνα ἔογοθ οὐ ὉΠ15 ψοΥά 5860 
Απύ. 1290. 

Υ. 1216. γελῶντας ἐχϑροὺς 
παύσομεν) ἴο ὁδ 8596 ὑμο6. 
ΘΉΘΙΩΥ Το 66 886 ὅο ΙδΡΕ 
1. 6. ὅο δ ὅπ ΠΥ ΘΥΘΥΒ οὗ 
Αρδιθηηοπ. Οἷιν. 1158. 

Υ. 1211. 54. οὕτως δ᾽, ὅπως 
μτλ.}] ΗἨθ 5805 ὕπ|5: θαύ δυσδηρΘ 
50 Ὁπϑὺ ὑπγ πού Υ δ ποῦ; 
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φαιδρῷ προσώπῳ. νῶν ἐπελϑόντοιν δόμους. 
ἀλλ᾽ ὡς ἐπ᾽ ἄτῃ τῇ μάτην λελεγμένῃ 

1280 στέναζ᾽ " ὅταν γὰρ εὐτυχήσωμεν, τότε 
χαίρειν παρέσται καὶ γελᾶν ἐλευϑέρως. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 
μ , τ 

ἀλλ, ὦ κασίγνηϑ', ὧδ᾽, 
καὶ τοὐμὸν ἔσται τῇδ᾽" 

Ἁ - - Ἵ 

πρὸς σοὺ λαβοῦσα κουκχκ 
1280 χοὐδ᾽ ἄν σε λυπήσασα δεξαίμην βραχὺ 

2." ὁ πριν ’ 3 . Ἂ ΡΈ 
αὑτὴ μὲγ ξευρεῦῖν κέρδος. οὐ γὰρ αν καλῶς 

1800 

ὕπως καὶ σοὶ φίλον, 
ἐπεὶ τὰς ἡδονὰς 
ἐμὰς ἐκτησάμην. 

1808 

ὑπηρετοίμην τῷ παρόντι δαίμονι. 

Υ. 128ὅ. γυ]ρ. διὰ Ὁ 1η 4. βουλοίμην, ὙΓΒΙΘῊ 15 Θυ!Ἱ ἀθη νυ ἃ Ρ1055 οὗ 
ἐπ γϑῦῦ δεξαίμην. Βαὲ δεξαίμην 15 Του ἴῃ Ῥαϊδῦ. πα λεξαίμνην πῖνῃ 
{πΠ6 »͵οββθ βουλοίμην ἴῃ 1.8. 

Ὑ. 1287. ἨἩδυμϑ πη δδ5 νυυϊἐίθη ὑπηρετοέην,, [Ο]]ΟΥἸηρ' ἘΠῚ πι 516 Ὁ 
οὐ Επαγν. ΗθΥϑο]. 1017. ὡπα ὁ. ὅ'ορῇ. 

ΟἹ ὈονᾶΥο Ἰοϑύ ΠΥ τποΐῇ 6 Υ 
ΤΘΟΟΡΙΙΖ6 Π 66 ἔτοιῃ ΠΥ 710 γΥ- 
1 οοπηύθηδηοθ (1. 6. 1οϑδὺ 
ἐμυ πούπμου ρΡούοθίνο ἐμ υ ἐ 
ὑπουρσηὺβ ἔσγοιη ἢν Π1] τὶν) 
ΠΘη ὙΠ. ΘηΐΘΥ πα ΠοιΒ6. 
8 πυϑῦ ποῦ ΒΌΡΡΙΥ σήμαινε νιν 
οὕτως ἔτοτῃ {πὸ ργθοθάϊηρ νγοσᾶβ, θαΐ 
ἔο]]ον, τὰ ἢ Βεα οΚ, {Π6 Θγθοὶς 
ἰμξουρσθίου, δηᾶ πηδογβίαπα σπο- 
πει, ποίξι. ὃ86 Μεαύτῃ. 8. 628, 2. 
Η ουτὴ ἃ ΠῚ (70 ΘΟΙΠΊΡΑΥΘΒ Υ8. 1ὃτο 
544.) τ᾽ ρ, Εν πούς 685 ὑπαῦ νῶν ἐπελ- 
ϑόντων τοῖον ἴο Οτοϑίθβ δηᾶ Ῥγυ- 
1.465, δὖ πὸ βϑπηθ {πὴ Οτθϑῦθβ 
δου θηῦν ᾿ὐθη 5 Ε]θοῖσα ἤο ϑηΐθυ 
1ΠῈ6 ποιβθ τὶ Πἰμη561 δθα Ῥυ- 
1.65. ΕὟΥ πον οου]α ΕΠ]θούγα᾽ 5 700 
Ρ6Ὸ νυιθηοϑϑθθα Ὀγ ΟἸγὑδοιηηθβύγδ, 
Ποπὶ Οτγοϑύθβ δα Ῥυ]θᾶθ5 66 
σοΐηρ ο αὐΐϑοικ αὖ ποιιθ, 1 586 
414 ποῦ ρὸ νι ὑπο ὃ Υ̓́ε Κηον 
Ἐπᾶὺ 516 41 50. Ο, 1898---14038. 
ὙΖ ΑΝς, ΡΊΗ μάτην λελεγ- 

μένῃ] ὅο ἃθονβ 68: λόγῳ μάτην 
ἁνήσκοντας. ὅ66. γ. ,θ29. 

Υ. 1282 584. ὦ δ᾽, ὅπως καὶ -- 
ἔσται τῇ δ᾽] Οἱ {π6 ρϑυίίο]α καί 
ΡΙδοθα ἴῃ ὑπ ἤγβδῦ ἸΏ 6 1 οὗ ἃ 
βϑηΐθμοθ 566 ΟΘΆ, Ο. 58. ΤῊΘ6 ἔπ] Π655 
οὗ {π6 Ἔχργθββϑίοη ὧδε --- τῇδε, δἃ5 
ΟΦ ΘΥ ΟΌΒΘΥΥΘΒ, οἾνΘΒ5 σΥθδύθυ 
ΒΌγΘΩρ ἢ ἴο ὑππ6 Ἰδηριαρο. ὅ0 ἴῃ 

Οδα, Ὁ. 491. Ἀδὰ 850 Πι1πᾶ. 

αδεηδη: 850. 706 ἂὰ 1115, 
σΘῊ 2 850 Μ11] 8 80} 198}. 

ΥΥ. 1288 54. ἐπεὶ δῇ ἡδονὰς 
κτησ ἀφ 4.4}, 1. 6. ἐπεὶ τὰς ἡδο- 

νας, ἃς Ἀτησάμην, πρὸς σοῦ ἔλα- 
βον κτλ 

Υ. 1980 84ᾳ. δεξαέμην -- εὖ - 
ρξῖν) 4έχομαι 15. Πογ ο]]ονθα 
ὈΥ δὴ ἱμῆηϊῖνθ, 8580. ἃ5. ἴο τηθϑῃ 
βούλομαι, ἴῃ ΕΘΗ 56 η56 10 15 ἔτϑ- 
ΦΙΘΏΙΥ ἀβοᾶ Ὁ. Ρῦοβϑθ τ ύθ 8. 
ΤῊΪΒ 15 ὅΠ6 ΟἾΪΥ Ρϑϑβθαρθ ὙγΠ6γ6 1 
18 ὅο θ6 ἔουπά ἴῃ ϑΌΡΒΟΟΙ685. 

Υ. 1986. εὑρεῖν κέρδος] 50 
δθου νυ. 1061. ὄνησιν εὑρεῖν. 
Υ. 1287. ὅ6Π0]. τθο.: ὑπηρε- 

τοίμην" ὑπουργοίην" ὑπηρετῶ 
καὶ ὑπηρετοῦμαι ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ" 
ὧν τὸ μὲν λέγεται, κοινῶς, τὸ δὲ 
ὑπηρετοῦμαι παρὰ τοῖς ᾿4ττικοῖς. 
ΤῊΘ τἱ44]6 ἔοντῃ, ὑποπρὴ ποῦ ἕο πα 
ΘΙβθθῃθυθ, ἢδ5 θ6θη γϑίϑι θα, 85 
τηοϑὺ βαϊζθ]α ὅο {π6 56η86 οἵ {Π6 
Ῥδϑϑθῶρθ. ΒῸΣ 885 ΕἸθοίσα βουνϑά 
{π6 ἀοιΐν Ὑπὸ νγῶβ ἔδυοιγαθ]θ ἴο 
{Π6 Ομ] άγθη οὗ Αρϑιηθηηοη; 50 588 
αὖ {Π8 βϑῖηθ ἔπη βύπαϊθα ΠΟΥ οὐ 
δαναπίαρθ. Α 5ΠΏΪΠΘΥ ἀ86. οὗ {Π6 
γ Ὁ προορᾶσϑ' αι οοΟΌΥΒ ἴῃ Χ 650 - 
ῬῇοΩη Ογτορ. ΙΝ, 8, 21., ψ ῃθγ6.,.1ἢ 
ΒΒΘΎ Ωρ ΠΥ ΠΟΥΒΘΒ. 5661 ὅο ἢΠπη 
[0 βᾳγραβΒ ὑπ6 ϊρροσθῃηύδανβ, ἢ6 
πὰ ὅπ. [Ὁ] ον ηρ που β ΔΙΠΟΠρ' 
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ἀλλ᾿ οἶσϑα μὲν τἀνϑένδε, πῶς γὰρ οὔ; κλύων. 
ὁϑούνεκ Δἴγισϑος μὲν οὐ κατὰ στέγας, 

1290 μήτηρ δ᾽ ἐν οἴκοις ἣν σὺ μὴ δείσῃς ποϑ᾽, ὡς 
γέλωτι φαιδρὸν τοὐμὸν ὄψεται κάρα. 
ιἷσός τε γὰρ παλαιὸν ἐντέτηκέ μοι, 
κἀπεί σ᾽ ἐρεῖδον, οὔ ποτ᾽ ἐκλήξω χαρᾷ 
δακρυῤῥοοῦσα. πῶς γὰρ ἂν λήξαιμ᾽ ἐγώ, 

120 ἥτις μιᾷ σὲ τῇδ᾽ ὁδῷ ϑανόντα τε 
καὶ ξῶντ᾽ ἐφεῖδον;: εἴργασαι δέ μ᾽ ἄσκοπα᾿ 
ὥςτ᾽, εἰ πατήρ μοι ξῶν ἵκοιτο, μηκέτ᾽ ἂν 
τέρας νομίξειν αὐτό, πιστεύειν δ᾽ ὁρᾶν. 
ὅτ᾽ οὖν τοιαύτην ἡμὶν ἐξήκεις ὁδόν, 

1500 ἄρχ᾽ αὐτός, ὥς σοι ϑυμός. ὡς ἐγὼ μόνη 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ 

1810 

151 

Υ. 1298. 1 Βᾶνϑ υυϊέθη χαρᾷ ἤτοι {Ππ6 οοπ͵θοΐασο οὗ ΟΠ δ 6 θυ 
Μδϑ]. Οὐ. Ρ. 118. Μϑ5. χαρᾶς. ΤΗΪ5 15 ἀοίθμαθα Ὀγ ἩθΥτι δ ἢ ἢ, 180 
δχρ δἴηβ 16 ἐππ5: συνεχῶς χαιρήσω δακρύουσα. Βα {6 γγοτ δ οΥ Βατὶ Ῥ. 
Μαοα. 404., αποΐοά ΌΥ Νονθ, ἀγα αἰ ονυοηῦ: σὺ δ᾽ οὐκ ἀνίης μωρίας, 
λέγουσ᾽ ἀεὶ κακῶς τυράννους. 

οἴου: ὁ μὲν γὰρ (ἱπποκένταυρος) 
δυοῖν ὀφθαλμοῖν προεωρᾶτο 
καὶ δυοῖν ὦτοιν ἤκουεν" ἐγὼ δὲ 
τέτταρσι μὲν ὀφϑαλμοῖς τεχμαροῦ- 
μαι, τέτταρσι δὲ ὠσὶν αἰσϑήσομαι" 
πολλὰ γάρ φασι καὶ ἵππον ἀνϑρώ- 
ποις τοῖς ὀφϑαλμοῖς προο- 
ρῶντα δηλοῦν κτλ. 8686 {π86 
ΘΧΘΙΏΡΙ6Β ΘΟ] Θοΐοα ὁπ. ΑἿ. 028. 

Υ.. 1288. ἀλλ᾽ οἶσϑα μὲν κτλ.] 
5.680].: εἰκὸς γὰρ καὶ ἔξωϑεν ταῦτα 
πεπύσϑαι τὸν Ὀρέστην. ΟΥ̓ νβ.810 
5644. Εν τάνϑένδε ΝΟΥ 6 ὉΟΙΡΑΓΘΒ 
ν. 1889. Οδά, ἘΠ. 1267. Οφά, 6. 4716: 
ῬΏΙ]. 898. 

Υ. 1290. ἣν σὺ μὴ δείσῃς -- 
ὡς κτλ.}] Οπ {Π6 οοπδίγιουϊοη. 566 
5Θἢ δ ἔον Μοϊϑί. οὐ. Ὁ.118. ἘΠτ 51. 
ΟΝ Ἕν. Ηδύδο]. 9506. ΜεαττΗ. 
δ Σθ. ΟΣ 41 δ δ Ὶ ΟΣ 5. 
ποῦ. ὅ. 

Υ͂. 1292. ἐντέτηκέ μοι] Απ 
οἰαρδηῦ τηϑύδρμου, Ὁ τ ῖ ἢ παΐγϑα 
ΟΥ ἀθβῖγθ 15 βδ1α 0 ϑάπούθ ἴο {Ππ6 
τ] ἃ5 γγᾶὰχ ροιτθα ἴῃ. Τιποῖδη 
ἴῃ τηοχΐθ αϑονλ᾿ ταὶ Ρ. 846: τοσοῦ- 
τος ἔρως τῆς δόξης ἐνέτηκεν αὖ- 
τῷ. [Α6118π5. Α. 1, 82: ἦ δει- 
νὸν κακὸν -- ἔχϑρα καὶ μῖσος 
συωφυές, εὔπερ οὖν καὶ τοῖς ἀλό- 

γοις ἐντέτηκεν. σα] δπ, Ρ. 180. 
Ο: ἐντέτηκέ μοι δεινὸς τοῦ ϑεοῦ 
πόϑος. Ἐ'. 1.1 ΤῊ15 ἔοντη 15 ἔγθαιθηῦ, 
Ῥαῦ {πὸ ̓πυθΥβΘ6 οὐ, ὈΥ ΒΊΟΝ {Π6 
ταϊπᾶ 15 βαϊᾶ 0 6 ῬΡουτνοα οὐ 
ὌΡΟΠ, 1. 6. Ἧὁ αϑίθ ΑΙὙΑΥ 
ΡΟ ΔΗΥ͂ ὑμίπρ', 18 ΤΆΟΥΘ ΤΑΥ͂Θ, ἃ 8 
Τύδοῖι. 408: εἰ κάρτ᾽ ἐντακείη τῷ 
φιλεῖν. ΒΉΈ. 

Υ. 1296. ἄσκοπα) ὅ86 γ-. 848. 
Ύ. 1299. τέρας νομέξειν)] Οα 

πὸ ποῖῃ τέρας οὗ. Απϑ. 814. 
Υ. 1800 5ᾳ. ὡς ἐγὼ μόνη -- 

ἥμαρτον) Ἠδ τι5685 δὴ δ γουϊαίθα 
ἔουτη οὐ οχρυθϑβίοι,, τηϑϑηΐηρ' {Π|15: 
ΕοΥ γοῦ ἔϊηᾶ τ αὐ γΘδαγ 
Το 411 πο 5. ΤΟΥ 1 1 58 
Ῥθθη ΔΙομ ΒΒ ου]α πᾶν ὁ0Ὁ- 
αϊη θα ὁπό ΟΣ Ὁ 8 ΟΥΠΘΥ ΟΥ̓ 
{Π6859 ἀ δῖ 8. Οἱ ὅπ Θχρυ β 510} 
δυοῖν ἁμαρτεῖν Η 6 ΙΔ αποῦθΒ: 
ΤἩπαογά. 1, 88: μὴ δυοῖν ἐααῖκε 
ἁμάρτωσιν, ἢ κακῶσαι ἡμᾶς, ἢ 
σφᾶς αὐτοὺς βεβαιώσασϑαι. διὰ 
Απᾶοο. ἄδθ τηγρϑῦ. 30: ἐν ᾧ δυοῖν 
τοῖν μεγίστοιν κακοῖν οὐκ ἦν αὐτῶ 
ἁμαρτεῖν" ἢ γάρ, ἐμοῦ δόξαντος 
τὰ ὄντα μηνῦσαν κατ᾽ ἐκείνου, ὑπ᾿ 
ἐμοῦ ἀποθανεῖν, ἢ αὐτῷ σωϑέντι 
ἐμὲ ἀποκτεῖναι. Οοιηραγα αἶδβο 



σιγᾶν ἐπήνεσ᾽᾿ 

ἨΗἩΛΕΚΤΡΑ. 

οὐκ ἂν δυοῖν ἥμαρτον ἢ γὰρ ἂν καλῶς 
ἔσωσ᾽ ἐμαυτήν. ἢ καλῶς ἀπωλόμην. 

ΟΒΈΣ ΓΕΙΣ, 

ὡς ἐπὶ ἐξόδῳ κλύω 
τῶν ἔνδοϑεν χωροῦντος. 

ΗΛΈΚΤΡΑ. 
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. 3 3 , εἴςιτ᾽, ὦ ξένοι, 
1800 ἄλλως τε καὶ φέροντες οἷ᾽ ἂν οὔτε τις 

δόμων ἀπώσαιτ᾽ οὔτ᾽ ἂν ἡσϑείη λαβών. 1820 

ΠΑΙΔΑΙΤΦΩΤῸΟΣ. 

Ὦ, πλεῖστα μῶροι καὶ φρενῶν τητώμενοι, 
πότερα παρ᾽ οὐδὲν τοῦ βίου κήδεσϑ᾽ ἔτι, 
ἢ νοῦς ἔνεστιν οὔτις ὕμιν ἐγγενής. 

ΤΎδοι. 100. δισσαῖσιν ἀπείροις 
κλιδϑείς, ὙΠΟ. ποηθ οὗ {Ππ6 οοιη- 
πθη δ οΥΒ Πᾶγο ΤἹΡΉΌΙΥ ἀπάθυβίοοί. 

Υ. 1808 58ᾳ. σιγᾶν ἐπήν εσ᾽ 
κτλ.}] 8ὅ9801.: τοῦ παιδαγωγοῦ 
μέλλοντος ἐξιέναι, ὁ Ὀρέστης αἱ- 
σϑόμενος τοῦ ψόφου, ἀγνοῶν κε- 
λεύειν αὐτὴν σιγᾶν" διὸ καὶ ἡ 
Ἠλέκτρα ὡς ξένοις διαλέγεται. - 
Τινὲς τὸν Χορὸν φασὶ λέγεινταῦτα. 
ΤΉΘΒΘ γΟΥ 5 ΔΥΘ ΒΡΟΚΘΗ θγ Οτϑβϑύθϑ, 
ΔΒ 15 ΟΙΘΑΥ 8150 ἔγομι. ν. 128ὅ. ΕΣ 
πὸ οχρυθββίου. ὡς ἐπ᾽ ἐξόδῳ οἵ. 
Τύδοῖι. ὅ82. Ιῃ {Π6 Ῥδυύϊοῖθ]θ χω- 
ροῦντος π6 Ῥτοποῖῃ τινός 15 δοὩ- 
ἰδϊηθα. ΟἿ Μαύτμ. 8: 305: 

Υ. 1804. εἴς ἐετ᾽ ,ὦ ξένοι] ΟΑ- 
τὴ ΘΥΔΙΙῸ 5 ΥΙΡΠΕΙΥ ΟΌΒΟΥν ΘΒ. ὑπδῦ 
{Π15 15. ἄορ ψιῦἢ αἀθθῖρη. ΕΣ 85 
ἘΠοοΐτα αἰά ποῦ Κποὺν ὙΠῸ νγ8ϑ 
Θοιηΐηρ', 586 Ῥγθύθηαβ ποῦ ἴο γθοο- 
Θο.ΪΖ6 ὅΠπ6 ρτθθθηο6 οὗ ΟΥὐθβίθβ, δηᾶ 
Ὀ145 ἐπϑῖὰ ϑηῦθυ ἃι8. ΘΟ ΟΠ. οτιοϑύβ 
ΟΥ̓ ΒΌΓΘΔΠΗΡΘΥΒ. 

Υ. 1806 5αᾳἩ. ἄλλως τξ καὶ -- 
λαβών] Ἡδθτπι δ ἢ ΟΡΒΘΙΥΘΒ: 
» ΕἸθοῦτα τηϑῖτοθ ΒΟ ἃ ΤΘΡΙΥ 88 
{π6 βουγδηΐβ τηϊρηῦ ΠΘϑΥ πιὐπουΐ 
ἀἄδηρου. [Ἃἢ ὑΠ18 )6 ΤΏΔΥ ΟΌΒΕΘΙΎΘ 
δῖν δια Ιρτ τ ἔγθαπθηῦ ἴῃ ὑπὸ ὑτῶ- 
σϑαϊδηθδ; ΤΟΥ 6Π0 βαυσϑηῦβ ον ἀΘ Ὡ 10 
πηἀουθίομα {πθ86 ψογαθ οὗ {πῸ 
δΒΠ65 οὗ Οτγϑϑίθβ, δαὺ ΕἸθούγσα οἵ 
Βῖτη δ 8 Πἰνίηρ'᾽, δηα γοὑ  Ϊηρ' ἃ. 5. ἢ 
οὈ]θοῦ οὗ ἔθδυ ὕο π6ῖν πηαῦπ] θη 6- 

το... Τ6 διηθιρτῦν [165 ὙΠ ΟΥ 
ἴῃ {π6 ἔδοῦ ἐπαὺ ΕἸΘοίτα, ἴῃ 5ρθδκ- 
ἴηρ' οὗ {π6 Δ5}65 ψ ΒΊΟἢ γγ θ᾽ Ὀτοτρΐ, 
ΒδΥΒ ὑπαῦ ΠΟΥ 0011] ΘΙ ΓΠΘΥ Ὀ6 Το- 
76 οῦθα ποὺ γϑοθῖγοα 1 Ρ] Θ ΒΌΓΘ, 
τηθϑηΐηρ ποῦ ΠῸ ὁη6. Ὑ1Π1 6 8016 
ἴο δγοϊά πΠ6 ἄἀθεῦῃ ποὺ βθϑιηθά 
[0 ῬΟΔΙ, ΠΟΥ ΜΥ011} ΔΗ ΟὯΘ6 Τϑοθῖγα 
1 πἰῦἢ} Ρ]θαθαγο. --ς ΕΥ ΟΥ̓ΠΘΥ 
ΘΧΘΙΏΡΙΟΒ. οὗ Π15 Δι θΙ τ 566 
Ἂ} 978: 

Υ. 1807. ὦ πλεῖστα μῶροι] 
Οἱ {πὸ Ῥῇταβο πλεῖστα ψῶροι 566 
ῬΒΙ]οοῦ. 252. 
Το. τητώμενοι͵ ΤῈ6 ρυθϑϑιῦ 

τητᾶσϑοαι 15. ΘΟΙΩΙΟΗΪΥ, θαύ ᾿π6οΥ- 
ΤΘΟΌν, οχ ρα ηθα το θ6 ἀθρυϊγϑα 
οἵ. ΤΆ τῦπου δὴ ὑο ΙΔ οΚ, ἴο 
μ»οΐϊη νδηῦ οἵ, ποῦ ΟἿΪΥ ἴῃ 
ΒΌΡΗ. δ5 ἴῃ ν᾿ 266. Οδᾶ. Ο. 1200. 
1618, ῬΆΙ]. 8ὅ88., θὰ: 4150 ἴπ ΟΥΠΘΥ 
Ῥοοίβ. Ἡθηοθ τητώμενος 15 ΤΙΡΉΤΥ 
οχρ αἰπθά ὈΥ [Π6 ΒΟΒοΙΙαδὺβ ἐστε- 

ρημένος. 
Υ. 1808. παρ᾽ οὐδέν] Νο- 

ὑπ 1η ο. 66 οκ Οδ6. Ν. 984. 
Υ. 1809. 5.6Π0].: ἐγγενής" ἐγ- 

γεγενημένος, ἢ ἄξιος τοῦ γένους. 
ΤῊΘ ΤΟΥΙΏΘΥ ᾿ηὐουρυθύδυϊοη 15. ΘΟΥ- 
γϑοῦ, δῃά 80 ὑπ6 Ἰαὔϑι ομοιαβὺ 
ΘΧρΙαἴπβ ΒΥ ἔμφυτος. ΤΊΘ τϑϑαϊπρ' 
ἴῃ ΤΠ. ἃ Ῥτ. τα. ἐκ γενετής, 18 πούῖηρ' 
τοῦθ ὑπδη ὃδῃ ἰπἰουρυθύδίϊοη οὗ 
1π6 δοιπιποι τϑϑαϊηρ', ἐκ γενετής 
Ῥδίηρ' ὙΓΟΠΡΊΥ Ραὺ ἔογ ἐκ γενετῆς. 
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1510 ὅτ᾽ οὐ παρ᾽ αὐτοῖς, ἀλλ 

τοῖσιν μεγίστοις ὄντες οὐ γιγνώσκετε; 
ἐν αὐτοῖσιν κακοῖς 

1930 

ἀλλ᾽ εἰ σταϑμοῖσι τοῖθδε μὴ ̓ κύρουν ἐγὼ 
πάλαι φυλάσσων, ἦν ἂν ὕμιν ἐν δόμοις 

τὰ δρώμεν ὑμῶν πρόσϑεν ἢ τὰ σώματα᾽ 
1515 νῦν δ᾽ εὐλάβειαν τῶνδε προὐϑέμην ἐγώ. 

Ὁ 9 “» - 

καὶ νῦν ἀπαλλαχϑέντε τῶν μακρῶν λόγων 1988 
, τ» - ᾿ - ῳ 

καὶ τῆς ἀπλήστου τῆςδὲ σὺν χαρᾷ βοῆς. 
εἴσω παρέλϑεϑ᾽. ὡς τὸ μὲν μέλλειν κακὸν 
2 » ΄ ᾿, ΟΝ ὩΣ. , 3.13 , ἐν τοῖς τοιούτοις ἐστ᾽, ἀπηλλάχϑαι δ᾽ ἀκμή. 

- ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 

1820 πῶς οὖν ἔχει τἀντεύϑεν εἰριόντι μοι; 

ΠΑΙΔΑΓΩ͂ΡΓΟΣ. 

καλῶς. ὑπάρχει γάρ σε μὴ γνῶναί τινα. 

ΠΟ Ῥδβάδροριθ θϑη5: ἃ ΥΘ γόοτι 
ΠΟΥ 50 ΓΟΟΙ15}} δἃ5 ὕο ἔφ Κ 0 
ΟδΥ86 οὗ γοῦν ον βδΐἔούγ, 
οὐ βΒᾶνθ γοῖ πὸ ὑποπρηῦύ 
ἴῃ γοιῖν 

Υ. 1510. ὅ'6Π0], Ὑθο.: ὅτ᾽ οὐ 
παρ᾽ αὐτοῖς" ὅτε οὐ πλησίον 
αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐντὸς αὐτῶν τῶν γιν- 
δύνων τῶν μεγίστων ὄντες. 

Υ. 1812. 5680]. τθο.: ἀλλ᾽ εἶ 
σταϑμοῖσι" ἀλλ᾽ εἰ μὴ ἐκ μα- 
κροῦ ἐφύλασσον ἐγὼ ἐν ταῖς πα- 
ραστάσιν. ΒΥ {π6 ποτᾷ σταϑμοῖς 
{π6ὸ Ροϑβῦβ 8.6 τηϑϑδηῦ, Ὀοίηρ ρεΐ 
ἴου {π6. σοῦ ὃ85 ἃ ρᾶυῦ ἔου {Π6 
8016. Εἣον ὑπη6 Ῥδθάδροριθ νγεϑ 
τη ὑπὸ μου86, δούϊηρ' ἃ5. ραΐθ- 
Κϑορϑύ. Ομ {π6 ἀδύϊνο οὗ ρῖδθθ 
566 Οϑσᾶ, Ο. 809 54. 

Υ. 1318 5α. ὅ0801.: ἣν ἂν ὗμιν 
ἐν δόμοις" οἷον πρὶν ἰδεῖν τὰ 
σώματα ὑμῶν οἵ ἐχϑροὶ ἔγνωσαν 
ἂν τὰ βουλεύματα τῆς ψυχῆς. 'ΤΊΘ 
ΘΠ ΟΠ δύ ΘΟΥΥΘΟΥΥ ΘΧΡΙ ΔΙ Π5 τὰ ὃ ρώ- 
μενα ὈΥ͂ τὰ βουλεύματα. ῬοΥ τὰ 
δρώμενα ταθϑηβ ὕπο56 ὉΒϊηρ5  ΒΙΘ ἢ 
ΔΥῸ ἀηαδογύίοκοη, ρου ξοσιηθᾷ, 
ΟΥ  ΒΙΊΘἢ ΒΑΡΡϑῆ; 1..6. ὁπ - 
5615, αὐὐθιηρῦβ, ὑΒ1η 65. Α ὔΡδγ- 
Ὁ1ΟΙΡΙΘ 15 οὐΐθῃη τι594 ἴον ἃ βαυιθβίϑδῃ- 
ὑϊνθ, 566. Οδά. Ὁ. 1214 βᾳ. Οχ 
{π|5 τι86 οἵ τὰ δρώμενα 560 Υ. 8, οὗ 
Ὁπῖ5 ῥΙαγ. Οϑᾷ. Ο, 1144. οὐ γὰρ λό- 

1940 

γοισι --- μἄλλον ῃ τοῖς δρωμένοις. 
Τ014.1644. μανϑάνων τὰ δρώμενα. 
Τύδοῖι, ὅ88. Επτ᾿ ῬΙοθη. 1844. ὃς 
πᾶν ἀγγελεῖ τὸ δρώμενον. 1367. 
εἰδέναι τὰ δρώμενα. ΤρΙι. Τ. 1298. 
εἰδέναι τὰ δρώμενα. ἘΠ65. ΤΌ. 
πρὶν μαϑεῖν τὸ δρώμενον. ΤῊΘ 
σϑηλένο ὑμῶν ἀθρθῃᾶβ οὴ τὰ δρώ- 
μξνα, 8566 ΡΒΠ. 8 54ᾳ. τὰ σώματα 15 
ΘΧΡΙαἰπϑᾶ δῦ ν. 1214, οὐ {Π15 Ρἷαγ. 

Υ. 1816. νῦν δὲ εὐλάβειαν 
- ἐγώ] 1. 6. νῦν δὲ ηὐλαβήϑην 
τάδε οΥ τόδε. ὅθθ6 Οδᾶ. Ο. 462. 
ΤῊΘ ψΠῸ0]6 γϑυδθ οοῃίδη8 [16 
Β8 Π|6. Ἰηθϑηΐηρ ὃ5. ὑπθ ῬΥΘΟΘαηρ’ 
γγονβ, σταϑμοῖσι τοῖςδε ἐκύρουν 
φυλάσσων, οἵ. Οφα. ἘΝ. 39ὅ8. νι ἢ 
ῃοΐύθ. 

Υ. 1318 5ᾳἅ. ὡς τὸ μὲν μέλ - 
λειν-- ἀκμή] ΕδΥ ὙΠ 6 η ΒΟ ἢ 
τηϑοΥβ ΔΥΘ ρσοΟΙΠρΡ 0, ΟΠ6 
τηπδὺ ποὺ ἄφρὶδΥ, θαυ. φΘο- 
6 η 06 ἱἰπδύθηθ]γ, ὑπωΐ 86 
ὙΟΥΚ ΔΥ 6 ΦΘΟΘΟΙΙΡΙΪ5Β6α 
ἃ5 ΔΌΙΟΚΙΥ ὃ5 ΡΟΒ5101]16, ΟΥ 
Υ. 22. 

Υ. 1521. ὑπάρχει -- γνῶναί 
τινα] Ὑπάρχει ἰ5 ]οϊηθα τὴ 
ὑπ6 ᾿ηδηϊθῖνο ἴῃ ὑπ 5816 ΤΠ ΠΟΥ 
5 συμβαίνει οὐ συνέβη τὸ οἵξθῃ 
ἔοπά. δο γίγνεσθαι 15 Τοϊηραᾷ 
τ ὑπὸ ἸηΠηϊτῖν, 85 ἴῃ Χ θη. ΟγΥ. 
Υ, 2, 12: εὔχονται πᾶσι ϑεοῖς γε- 

ὍΣ ν  ὙΒΥΌΡ.» Ὁ 

ΥΑΨΟΝ  ΠΘΡ ΠΕΡ ΡΝ ΦΎΡΙΝ 

ὌΠ Ψ ΧΡ 
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ΟΒΕ ΣΤ Σ. 

ἤγγειλας, ὡς ἔοικέ, μ᾽ ὡς τεϑνηκότα. 
ΠΑΙΔΑΤΟΤῸΟΣ. 

εἷς τῶν ἐν “Διδου μάνϑαν᾽ ἐνθάδ᾽ ὧν ἀνήρ. 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

χαίρουσιν οὖν τούτοισιν; ἢ τίνες λόγοι; 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΌΣ. 

1920 τελουμένων, εἴποιμ ἄν" ὡς δὲ νῦν ἔχει, 
καλῶς τὰ κείνων πάντα, καὶ τὰ μὴ καλῶς. 1840 

ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

τίς οὗτος ἔστ᾽, ἀδελφέ; πρὸς ϑεῶν, φράσον. 

ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

οὐχὶ ξυνίης: 
ἩΗἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

οὐδέ γ᾽ ἐς ϑυμὸν φέρω. 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 

οὐκ οἶσϑ᾽. ὅτῳ μ᾽’ ἔδωκας ἐς χεῖρας ποτε; 

Υ. 1822. Ὁ 1πᾶ4. ἔοικεν. 
Υ͂. 1899, γέρας ποτέ: πα. 

νέσϑαι ποτὲ ἐπιδείξασϑαι, ὡς πι- 
στοὶ μέν εἰσιν οὐδὲν ἧττον ἐμοῦ τοῖς 
φίλοις. 

Υ͂. 1822. ἤγγειλας -- ὡς τε- 
ϑνηκότα)] 8ὃο Οεᾶ, Ἐ. 90 5α. 
ΟΥ. Μεαύτ. 8. ὅ69, ὅ. ΑἸ ΠΟΙΡῊ 
{πὸ τορϑύμθοη οὗ ἿΝ Ῥδυίῖο16 ὡς 
ΔΡΡΟΔΥΒ ΠΑΥΒΕ, 16 15. ποῦ ὈΠΙΒΙΙΔ], 
50. Απρ, 186: ὁρᾷς τόδ᾽ ὡς εἴρη- 
κας ὡς ἄγαν ὡΡεος:; ΤΎΘΟΙ.. .394: 
δίδαξον, ὡς ἕρποντος, ὡς ὁρᾷς, 
ἐμοῦ. 1018, 1241: οἴμοι, τάχ᾽, ὡς 
ἔοικας, ὡς νοσεῖς φράσεις. 

Υ. 1835. τελουμένων) Οἔ, 
Παντοῦ. 5: ὅδ, ΠΗ οβῦϑ. 191. ῃού, ὅ. 
560]. : ϑαυμαστῶς ὑπὲρ τοῦ μὴ 
ἐπιπλέον διατρίβειν, ὡς καὶ Ὀρέ- 
στης ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν᾽ τὰ μὲν 
περισσεύοντα τῶν λόγων 
ἄφες. Ὁ δὲ νοῦς" καὶ τὰ μὴ 
καλῶς, ἀλλὰ κακῶς αὐτοῖς ἔχοντα, 
καὶ αὐτὰ νῦν καλῶς ἔχει, ἕως οὐ- 
δέπω τιμωρίας τυγχάνουσιν" απερ 
λεγόμενα πρὸς ἄκρον ἐστὶ παρο- 
ξυντικά. Η δῪ πὶ ἃ Ππ ἢ ΤηοΥ6 60Υ- 
ΤΘΟΟΥ ΘΧΡΙΔΙη5: 8ἃ5. τηϑῦῦουθ ΠΟῪ 

ἔστ᾽ ,ἀδελῳ έ" 

βίδα, ΘΥ̓ΘΥῪ ὉΠ ηρ' 15. γΧ06}} τα} γὸ- 
σαν ἴο πθη, ουθὴ ψπδῦ 15 ποῦ 
Ὑ611, 1. 6. 41] ὑπ: Πρ 5 ΔΥ͂Θ ΟΡΡΟΥ- 
πη ἔου γοῦν πηᾶδοτγίεκίπρ, 
ονθη πὸ νίἱοκοα ἀοΙιρῃὺ οἵ 
ΟἸγυδοιηηοϑύτα δύ ὑπ ἀθοῦῃ 
οἵ Οτοβϑῦθϑ, δηᾶ ποὺ ρυϑδῦ 
[δπ ο164] βοουσγιῦν γοϑα]ῦϊηρ 
ἔγοιη 10. » 
Υ. 1597: ὅ.68Β0]. : τές οὗτος 

οὐκ ἠρώτησε τοῦ- 
το Ὀρέστην πρότερον. ἡ ̓ Ηλέκτρα 
ὑπὸ τῆς χαρᾶς, ἀλλ᾽ ἐφύλαξε νῦν 
ὁ ΒΉΝΙΒ εἰς ἕτερον ἀναγνωρι- 
σω 
Ὗ 1858. οὐδ γ᾽ -- φέρω] 

ῬγΟρουγ: τ πδ5 ποῦ θύϑῆὴ οὐ- 
ΘαΥτ θα 0 π|6, 1. 6. 1 οδῃηοῦ 
ΘΥΘἢ ̓ Θοῃ]θούατο. ΟἹ. Οοά. ΝΗ. 91. 
μὴ νῦν ἔτ᾽ αὐτῶν μηδὲν ἐς ϑυμὸν 
βάλῃς. Επυ {Π|6᾿ Ῥαυῖο]ο γέ οἵ. Οοἅ. 
Ο. 1148. μηδέ γε μάτευε.͵ 
Υ. 1880 5α. Κὅ.ὁΠ0].: οὗ τὸ Φο- 

κέων πέδον" οὗ χεροῖν εἰς τὸ 
Φωκέων πέδον ὑπεξεπέμφϑην σῇ 
προμηϑίᾳ. Οἱ {πὸ Φοοαθαίίνο τὸ 
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ΗἩΛΕΚΤΡΑ. 

1380 ποέῳ; τί φωνεῖς; 

ΟΡΈ ΣΤ ΈΣ, 

ὑπεξεπέμφϑην σῇ προμηϑίᾳ χεροῖν. 
οὗ τὸ Φωκέων πέδον 

1950 

ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 
3 ὩΣ ων ἰκ 9 - ᾿ 
ἡ κεῖνος οὗτος, ὅν ποτ᾽ ἐκ πολλῶν ἐγὼ 
μόνον προςεῦρον πιστὸν 

Ἁ Υ 

ἐν πατρὸς φόνῳ; 
ΟΡΕΣΊΤΗΣ. 

δδ᾽ ἐστί. μή μ᾽ ἔλεγχε πλείοσιν λόγοις. 
ἘΨΦΕΤΗΝ Ε ΤΕ 

1380 ὦ φίλτατον φῶς, ὦ “μόνος σωτὴρ δόμων 
᾿Δγαμέμνονος, πῶς ἦλϑες; ἡ σὺ κεῖνος εἶ, 1850 

ὃς τόνδε κἄμ᾽ ἔσωσας ἐκ πολλῶν πόνων; 

ὦ φίλταται μὲν χεῖρες, ἥδιστον δ᾽ ἔχων 
ποδῶν ὑπηρέτημα, πῶς οὕτω πάλαι 

1340 ξυνών μ᾽ ἔληϑες, οὐδ᾽ ἔφαινες, ἀλλά μὲ 
λόγοις ἀπώλλυς, ἔργ᾽ ἔχων ἥδιστ᾽ ἐμοί; 1360 

χαῖρ᾽ ὦ πάτερ᾽ πατέρα γὰρ εἰρορᾶν δοκῶ᾽ 
χαῖρ᾽. ἴσϑι δ᾽, ὡς μάλιστά σ᾽ ἀνθρώπων ἐγὼ 

ἤχϑηρα κἀφίλησ᾽ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. 
ΠΑΙΔΑΓΦΩΤΟΣ. 

1540 ἀρκεῖν δοκεῖ μοι. τοὺς γὰρ ἐν μέσῳ λόγους 

πέδον 566 Μοῦ. 8. 409. ἃ. Ἐ οδὺ 
8. 104. πού. 0 

Υ. 188ὅ. ὦ φέλτατον φῶς] 
Οἷ ν. 1208. 

Υ. 1338 588ᾳ. ὦ φέλταται -- 
ὑπηρέτημα)͵ὔ, ὅ|6 68115 ἐπ 
πδηα5 οὗ {π6Ὸ οἱά τηϑῃ Ὀρ]ονυθᾶ, 
θθοδβο ἢ δὰ ὈΥ ὕπο βαγϑα 
Οτοβδίοβ ἴσοιπ πη βΒ᾽διρηίου ἴῃ 
ὙΥΒΙΘῊ ἢἰ5 {μου θα {8116 (γ8. 
1848 ---1860.); δα βρϑδκβ οὗ {π6 
οἶβοθ οὗ 15 θοῦ δ τηοϑὺ βδυγϑοῦ, 
θϑόϑιιδο 6 δᾶ σου Οτθϑύθϑ τὸ 
ῬΠοοῖβ, ΡῬϑυξουυηϊηρ ἃ Εἰ ΠἀΠΘ 55 
τηοϑὺ Ρ]θαβίηρ' ὑο Β]Θοῖγα. Βοῦμ 6 
βιρροδίβ ὑπὸ γϑδάϊηρ ὦ φιλτάτας 
μν. χεῖρας κτλ. ἴοΥ ὦ φίλταται μ. 
χεῖρες κτλ. γος τητιδὺ συϑοο]]θοῦ, 
ΠούΘΥΟΥ, ὑμπδὺ ἃ5 νγὸ οἵΐζϑθῃ δαῖτ ἃ 
ἄθδὺ ἔσθ ῬῪ πὸ Πδμπᾶ, {ποὺ 15 

ὯῸΟ ᾿ΠΡΙΟΡΥΪΘΟΥ ἴῃ δαἀαγοββίηρ' ΠΊ5 
Βαπαᾶβ, ὑποιρὴ ὉΠ15 15. ὭΘΥΘΥ {Π6 
ο8 56 τὴ τοραγα το Π6 θοῦ. Ῥχο- 
ῬΦΌΙν ΕἸΘοῦτδ, γγ8116 ρθε κίηρ,, 8561- 
Ζ64 {π6 οἱ τηϑη}5 δαηᾶβ. ἨδΘΥ 
ΤἸηθϑηΐϊηρ 15 0η15: Ο ποῖ, ὙΠῸ 
αὐὺ τοὺ ἄθδύ οὐ δοοοιηῦ οὗ 
ὑὉμῃ6 Κιἰπάποϑϑ ὅποι μΒδϑὺ Γ6ῃ- 
ἀογϑα ἴο π16. 

γ. 1840. 60]. τθο.: οὐ δ᾽ 
ἔφαινες" οὐδ᾽ ἐδείκνυς, σαυτὸν 
δηλονότι. 

Υ. 1841. ἔργ᾽ ἔχων] ΟἿ 60. 
Οϑᾶ. Ο. 782: λόγῳ μὲν ἐσϑλά, 
τοῖσι δ᾽ ἔργοισιν κακά. 

Υ. 1846. τοὺς γὰρ ἐν μέσῳ 
λόγους] Ῥιορουγ: ὙΠΗΔΊΘΥΘΥ 
ΙΘΥ ΡῈ β5δια οοποθυπίπρ ὑπ 
Π1Πηρ5 ΒΘ παν ΠΡ Ροπθα 
ἴῃ ὑπ ᾿πὐοῖνδὶ θοῦ ΘΘ ἢ ΠΥ 



ἥ 

νῦν καιρὸς ἔρδειν. νῦν 

ἨΛΕΚΤΡΑ. 190 

πολλαὶ κυκλοῦνται νύκτες ἡμέραι τ᾽ ἴσαι, 1800 
αἱ ταῦτά σοι δείξουσιν, Ἠλέκτρα, σαφῆ. 
σφῶν δ᾽ ἐννέπω ᾽γὼ τοῖν παρεστώτοιν, ὅτι 

Κλυταιμνήστρα μόνη᾽ 
1800 νῦν οὔτις ἀνδρῶν ἔνδον εἰ δ᾽ ἐφέξετον, 

φροντίζεϑ᾽, ὡς τούτοις τε καὶ σοφωτέροις 1870 
ἄλλοισι τούτων πλείοσιν μαχούμενοι. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

οὐκ ἂν μακρῶν ἔϑ᾽ ἡμὶν οὐδὲν ἂν λόγων, 
Πυλάδη, τόδ᾽ εἴη τοὖργον, ἀλλ᾽ ὅσον τάχος 

1900 χωρεῖν ἔσω, πατρῷα προςκύσανϑ'᾽ ἕδη 
ϑεῶν, ὅσοιπερ πρόπυλα 

ἀερδυίυαγο δηᾶ γϑύθσῃ, ἱ. 6. 
ὙΠΙΘΝ πᾶγθ ΠΔΡΡΘη θα 1 {Π6 
ΤΙ Θ δ 1116. 

Υ. 1846 54ᾳᾳ. τοὺς γὰρ -- σα- 
φῇ] Τμδ δοοιιβαύίνα τοὺς λόγους 
ἀθρθηᾶβ ἀρομ ἐπ6 γϑὺ" δείξουσιν, 
πολλαὶ κυκλοῦνται νύχτες -- αἵ' 
τηθϑηΐηρ' πολλαὶ νύκτες κυχλούμε- 
ναι. ἘῸΥ {π6 ὑΠΟ]6 χρυ ΒΊ 0 
οὗν ὁ Θοᾶ. [Ος. 619. 54. «Βα. Απύ: 
1064 54. 

γ. 1847. αὶ ταῦτα --- σαφῆ]! 
ΤῊΘ ργοόομοῦη ταῦτα 5. ρμαΐ ρΡ]6ο- 
πδδύοαΠΠγ; ἴον ὑπ6 δοοιπβεύνο 46- 
Ῥϑηαϊηρ ἀρὸρ {π6 σοὺ δείξουσιν 
μοα Αἰγοδαυ ργθοθᾶθα ἴῃ νυ. 184, 
θαὺ δἃ5 ὑπδὺ 15 Πλϑι ΒΘ. 16. οοΥγθοῦ 
βυπίαχ νοι Ἱὰ τϑααΐτο τούτους --- 
σαφεῖς Πογθ. ΤΠ5 15, ΠΟΘ ΟΥ,, ἃ 
ΘΟΒΙΏΟῺ τι86 οὗ {Π6 πϑαξοίῃ Θτθθκ. 
Τῃη ΧοΏΟΡΙ. Απδᾶρ. 1, ὅ. 10. οχίγ. 
τοῦτο τοὶϊαῖθβ ἰο μελένης. Θέ. 
ἩἨοιπαοτῖ οι ΡῬ]αύ. Ῥμϑϑαάγ. ρΡ. 291. 
δια τὴ ποίθ οἡ ΤΠθοουνῖ. ρΡ. 219. 
ΒΟΗΑΙΚΒΙΕ.. ὅὅδθο δἷδο Μδαύῃ. 
τῇ 489. ποῦ. 1. Θοπῃραῦθα τὴ} ὃ. 412. 

. ἃ. 56801.: ταῦτα᾽ τὰ κατ᾽ ἐμέ, 
ησίν. 
Υ. 1849. 5680].: ἐνταῦϑα ἄνε- 

κάλυψε τὸ χρήσιμον τῆς ἀποδη- 
μίας Αἰγίσϑου. ΟἿ. ν. 812 54. 

Υ͂. 1850. εἰ δ᾽ ἐφέξετον]) ὅο 
ῬΆΠ. ὅϑ9: ἐπίσχετον, μάϑωμεν. 
Οϑᾷ. Ο. 866: ἐπίσχες αὐτοῦ, ξεῖνε. 

Υ. 1868 58ᾳαβ. οὐκ ἂν --- χω- 
ρεῖν ἔσω] ΤΠ νογᾶβ τόδ᾽ εἴη 
τοὔργον αἴθ Ἰοϊπθᾷ βοΐ τττ {Ππ6 

ναίουσιν τάδε. 1375 

ϑϑηλίνο μακρῶν λόγων δα τι 
{86 1πῆηϊ{ϊγ8 “χωρεῖν ἔσω. ΤΠΟ 6χ- 
Ρτθδδίοι οὐδὲν ἔργον ἐστὶ μακρῶν 
λόγων ΔΎ 6 Θοπιραγοά λυ ῬΆΏΙ]. 
12: ἀκμὴ γὰρ οὐ μακρῶν ἡμῖν λό- 
γων. ἘρῚ {π9 ρῆγαβθ ἔργον ἐστὶ 
χωρεῖν ἔσω οἵ. ΑἹ. 11. τι τὰ Υ 
ῃοίθ. 

Υ. 18δδ 5858. πατρῷα προ. ἕδη 
ϑεῶν κτλ] Μαυβρήανο τϑπᾶθυβ ᾿ 
ἕδη ἴδ ρ68; Βίαναοδ, απούϊῃρ; 
Ηδπγομῖπδ: ἔδος" --ἄγαλμα. 
ΟἹ ὁ τι, ΑἸοχδαπάτγίη. ϑ γομι. 
ΤΡ. Υ. ν. 662: τὸ , τῆς ᾿4ϑηνᾶς 
ἕδος ὕπαιϑρον ἀφώρισαν. Ο41- 
11τὸ. ἔγδριη. 10. Οὐομπαρᾶγθ 8.150 
Οοά. Ἐ. 88ὅ: δαιμόνων ἕδη σέβων. 
Ιβοογδῦ. ἄθ Ῥουμπίαί. 8. 3: τὸ 
τῆς ᾿4ϑηνᾶς ἕδος ἐργασάμενον. 
ΡΙαατοΒ., Ῥονο]. ο. 18: ὁ δὲ 
Φειδίας εἰργάξετο μὲν τῆς ϑεοῦ 
τὸ χρυσοῦν ἕδος, ὍΠΟΥ 566 ΧΥ- 
Ιϑηᾷο6γ. ΡοΟΙΪαχ. Οπούη. 1. 7. Ρ.ὅ. 
αἃ. Ὠ1η.: αὐτὰ δέ, ἃ ϑεραπεύο- 
μὲν, ἀγάλματα, ξόανα, ἕδη ϑεῶν, 
εἰκασιατα ϑεῶν, εὐχόνες, μιμητὰ 
τυπώματα, εἴδη, ἰδέαι. Ο. Μτπο]- 
161 οὐ Αθβοῇ. ἔπι. ρΡ. 155. πού. 9. 
ΝΟΥ ὑμπουθ 15. πὸ ἀοπδὺ ὑπαὺ {Π6 
βύδθιθ ΟΥΑΡΟΙΪο 15 Ππ ὁ6 τῦϑ πιιιϑῦ 
ἀπαἀουβίδηα; ἔου Οτοϑίθς δηᾶ ΡῬυ- 
1Δ465 δᾶ ᾿πηρ]ογθα {Π6 Π6]Ρ οὗ Ὁπ6 
Οοά, 8ἃ8 15 ρ]δῖη ἔγομι ὑπ 6 πογβ οὗ 
ἘἸθούσα. Οοιηρᾶτθ Απύ. 1168. 86. 
ὙΠ} ποίθ. πατρῷᾳ ἔδη ϑεῶν ἰ5 
1|κ τοὐμὸν φρενῶν ὄνειρον, Υ, 
1811. ὅθεν. 1064. 
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ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

ἄναξ Ἄπολλον, ἵλεως αὐτοῖν κλύε, 
ἐμοῦ τε πρὸς τούτοισιν, ἤ σε πολλὰ δὴ 
ἀφ᾽ ὧν ἔχοιμι λιπαρεῖ προὔστην χερί. 

1800 νῦν δ᾽, ὦ “ὐκεί ἴάπολλον, ἐξ οἵων ἔχω. 
αἰτῶ, προπιτνώ, λίσσομαι, γενοῦ πρόφρων . 1380 
ἡμῖν ἀρωγὸς τῶνδε τῶν βουλευμάτων, 
καὶ δεῖξον ἀνθρώποισι τἀπιτίμια 
τῆς δυςσεβείας οἷα δωροῦνται ϑιεοί. 

ΧΟΡΟΣ, 

(στροφή.) 
1900 1δεϑ'᾽, ὅπη προνέμεται 

Υ. 1851 58αΔ. ἄναξ Ἄπολλον 
κτλ.}] ἘΕΠἸθοῖτα 58ὺ5 {π|5. ὙΜΠ11|6 
Οτοβδίθθ δηᾶ Ῥυδᾶθθ δὺ6 οἴἴθυ ηρ' 
ΠΟΘΙ ῬΓΆΥΘΙΒ [0 ΑΡΟ]]Ὸ 85 βδὰρ- 
ΡΙ ΙΔ ηῦ5, ἀπ ἴῃ 5116η66. 

Υ. 1868 58ᾳά. ἢ σε -- προὖ- 
στην χερί] Οπ ἐπ τ86 οἵ {Π6 
γοῦΡ προστῆναι 566 Οσα. Ο. 1166. 
Οἱ πολλὰ δή 566 ΔΡΟΥΘ Υ. ὅ07. 

γ. 1869. ἀφ᾽ ὧν ἔχοιμι) Τη 
ὑπόβο πίη ἜΣΟΒ 1  Ῥ)οΒ- 
Β655646, δ85 ἴὉΥ ᾿ηβύδποθ ψῇπδὺ 586 
πιϑη ἐἱ 8 ἴῃ Υβ. 460 566. 

γ. 1800. ἐξ οἵων ἔχω] [πὰ 
νψοταρβ οαΪν. ΤΠ δου ΟΠ ΘΥΙΠ ΡΒ 
6176 ποῦ ἤπθη δὖ πη. 

γ. 1808. 56}|0].: τἀπιτίμια " 
τοὺς μισϑοῦς. Οἵ Επιτ. Ηθο. 1086: 
δράσαντι δ᾽ αἰσχρὰ δεινὰ τάπι- 
τίμια δαίμων ἔδωκεν. Ἤ οτὸο ἢ. 
ΙΝ, 80: τοῖσι δὲ παρακτωμένοισι 
ξεινίκοὺς νύμους τοιαῦτα ἐπιτίμια 
διδοῦσι. 

Υγ. 186ὅ---185785. Βόη Οτγοβίθϑ 
τη Ῥυ]δᾶοθρ, [Ὁ] ον θγ ΕἸθοῦγα, 
πεα δηὐθυθα ὉΠπ6 μοῖιβα, πΠ6 ΟΠ ουτι5 
Ῥορσδὴ πϑύπγα ΠΥ ἴο βίπρ' ὑπαῦ 0Π6 
4664 γνῶ ποὺ δθοιῦ ἴο 6 δόθομη- 
ΡΠΒΠΘα; ἔου ἐπῶὺ ἔπ Επι16 5, {Π6 
ΒΥΘΏΡΟΙΒ Οὗ ψὶοκθάηθθθ,, Ὑγ616 
γι πη, μα Οτοϑύθβ γδβ ΡΙΘρΡδΥθ, 
ὙΥἱἢ ΜοΥουΥ 5 δια, ὕο ἀυθηρο {Π6 
τιον οὗ ΑΡΔιποιηποι. 
ΟΝ. 186. ἤδεϑ' 1 ΤῸ Κ5680].: 

τὸ ἴδετε πρὸς ἀλλήλας φασὶν αἴ 
ἀπὸ τοῦ Χοροῦ. ὅ66 ΤΥδοΙι. 207 584. 

γ.18θῦὕ5ᾳ. ὅπη -- Ἄρης] ΤΠΘΥΘ 
15 συθαῦ αἰ Πα ἴῃ ὕΠπ656 τγογᾶϑ, 

ὑποιρὴ {πΠ6 ϑ56η86. τϑαπϊνϑα ουϊ- 
ἀθηνν ἰδ: ΠΟῪ π6 5 δι ΟΥ 
Ὑ11Π "9 ροτροίτγτεθοα, ΤῊ 185 
Βῃθνγη ὈΥ {πὸ βαρβοατιθηὺ γοῦᾶβ οὗ 
ὑπ6 ΟΠποῦιθ. ΤῈ ἤδιηθ. οὗ Μϑδγβ 
15. οὔδϑθη Ὡρριθᾶ τὸ δὴ ἀθῖτυ ὙΠῸ 
οϑτι5685 ἀθδῦι οΥ Ῥϑϑί]θηοο: Οἶ, ν. 
1428. αἷμα φυσῶν 15 οὗ ΘΟΌ 056 664 α]- 
γαϊοπὶ ἰο φόνον πνέων: ὈτΘα ἢ- 
ἴηρ 5] τι ρ έΘΥ Οὐ Ρδββδίοπδῦο- 
Ιν ἀορδίτοι οὗ 
ΤΠΘ. τηϑϑηϊηρ, ΠοΟΥΘΥΟΥ, οὗ ὁπῇ 
προνέμεται ἅτ τὸ δυςέριστον 15 
ΥΘΥῪ ΟΡβόιτθ. Μτι 5 ρ ἃν 6 ΘΧΡΙΙῊΒ 
προνέμξται 065 ΟΥ̓ΓΠΠΒ ΒΘ ΓΟΥΘ 
ἂἃ5 πα παηθϊηρ Πποιηα ὙΠῸ 
αἰβύδπ 65 81} ὑπὸ οὐ πο 85, ἃπᾶ 
Ὁπῖηκ5 ὑπῶὺ τὸ δυςέριστον πιδΥ Ρ6 
ὑδῖίκοη Δάν θῖν, τυ] ἢ ἀοθ5 ποΐ 
5661 ΡΟΒΒ1016. ΕἾΥ, «(} ἃ ὁ 0 Ὁ 5 ΘΟΥΉΤητι- 
ῃϊοα θα ἴο πη6 {Π|6 ΤΌΠΟΥ ἱΠρ᾽ ΥΘΤΉΔΥ ΚΒ: 
»»νπρονέμεται τ 6818 δ᾽ 06 5 01); δ 1η6- 
ΓΦ ΡΠΟΥ ὑδίςθη λοι αὐ] 110 Ὑγ δ} κ 
ΘΙΟΙρ' δ 5 πον ἔθοα, Νοῦ γοῦν α1ῆ6- 
γτϑηΐ 15 Ὅπ Ἡοπουὶο ἔστι ὈΥ͂ ΤΥ ΒΊΘ ἢ 
ὕΠ6 βοϊαϊθυβ ὑγμ]]6 ἤρηθηρ δπαᾶ 
ἀοβίγουϊηρ' ὉΠ6 ΘΠΘΠΥ͂ 816 θοΙη- 
Ρδυθα [0 Ὑϑᾶρουβ, 1]. 1, ΟΥ̓ 5644. ἃ 
ΒΙΠΉΠΠΔΥ Πρτγθ ἴῸ ὙΠΙΘμ. ΟΘΟΙΡ ἴῃ 
Απτρ, 601. ποθ αἷμα τηθϑ 8 
518τι ΓΡἪ ὑφ τ, ὅπ οριθποῦ δυφέριστον 
ταῖρι θ6 Θχρ] αἰπθᾶ ΡῪ δύρμαχον, 
ὉΠΪ6 88 τὸ Ἰηθϑηβ αἀοδύγποςνο, 
ἘΠΙΥΙΘαΙγν,, ᾧμ6. ἔογτοθ. οὗ {π6 
ποτα Ὀοΐηρ' ᾿ποΥθαβοα ΡΥ δὺς. ΟἹ - 
ΒΘΥ͂γΘ, ΟΝ ΜΑΥβ ΡῸΘ6Β ΔΙΟΏρ' 
Ῥγθαθπίηρ ἔοτγ ἃ πιοδί ἅ6- 
Βύγιιοὐϊνο 5] Δ ΘΥ ἀραϊπϑὺ 

ΒΙ παρ 67. 
- “τὴ ς να 



ἄφυκτοι κύνες" 

τὸ δυςέριστον αἷμα φυσῶν Ἄρης. 
βεβᾶσιν ἄρτι δωμάτων ὑπόστεγοι 
μετάδρομοι κακῶν πανουργημάτων 
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1510 ὥςτ᾽ οὐ μακρὰν ἔτ᾽ ἀμμενεῖ 
-" ,᾿ 

τοὐμὸν φρενῶν ὄνειρον αἰωρούμενον. 1300 

(ἀντιστροφή.) 

παράγεται γὰρ ἐνέρων 
δολιόπους ἀρωγὸς δίσω στέγας, 
ἀρχαιόπλουτα πατρὸς εἰς ἑδώλια, 

19τῦ νεακόνητον αἷμα χειροῖν ἔχων᾽ 

Υ. 1810. Ἡ ουπϑππ πγοίθ νεοχύνητον ἔγομι οοη]θοίτπτθ οἢ ϑοοοιηῦ 
οὗ [Π6 τηϑύγθ, βοῇ 1 μᾶγο Βμθνσῃ ἴο Ὀ6 ἔοτοῖρη ἴο ὕΠ6 56η86, 566 6χ- 
ῬΙδηδύίουυ ποῖίθ. ΝοΙΘ, δοιρδυηρ' {Π6 ΥὙΟΠΊΔΙΪΒ οὐ ΤΠ ΟΌΘΟΙς οἡ 
ῬΈγγη. Ρ. 701 584. ΤΡ ΕῪ τ ϑπιδ 5 ἐπα 6Π|6 ΒΘοΟ Πα 50118}]6 οἵἉ {Π|ὸ γον 
νεακόνητον 15 ἀοιιθύξα]. 

ὙΠΙΘ ΠΟ 6 οϑη βύσγϊγνα, ἱ. 6. 
ἰηδθηῦ ἸΡΟῚ 518 πρ] 6 Υ. “ 

Υ. 1861. δωμάτων ὑπόστε- 
γον] Οἱ {Π15 ρ]θοπαβίϊο ἔοσιη οἵ. 
Μεύθπ. 8. 839. Α ρήοβθ νυθου 
νου] πᾶν βαϊα εἰς τὸ δῶμα. 

γ. 1868. μετάδρομοι κακῶν 
παν.} Οἠ {Π15 ρ'ϑηϊῖγε 566 Μδύῃ. 
8. 844. . 

Υ. 1869. ὅ6Βο].: ἄ υχτοι κυ- 
νες᾽ ἤτοι εἰς τὸν Ὀρέστην ἀποτϑί- 
νέται, ἐν τῷ ἄφυκτοι κύνες, ἢ ἐπὶ 
τῶν Ἐρινύων" εἰρῇλθϑον εἰς τὸν 
οἶκον αἷ Ἔρινύες, ἃς οὐκ ἔστι φυ- 
γεῖν. Τὸ 15. ρίϑίῃη {παὺ {πΠ6 Ευ165 
δΥΘ τηρϑηῦ, ἴου Οὐοβίθϑ 15. δρϑίη 
τη ΘΙ ΟηΘ4 ἴῃ {πὸ δη ἰβύσορ μα ἀπ 
{π6 ΕπΙΧ1Θ5. αὐ οὔδθη ΒΡΟΚΘα οὗ ἃ5 
4ο55. Οἵ, ΒΙ]ομ ἢ, ρΡ]. οῃ Α686}. 
ΟΠ οΘρῖι. 911. δηα Οδα. ΕΠ. 886. τυ 
ΤΥ Ὡοΐθ. 
γ. 1810 56. 680]. : ὥςτ᾽ οὐ 

μακρὰν ἔτ᾽ ἀμμενεῖ" οὐ περὶ 
τοῦ ὀνείρου τῆς Αλυταιμνήστρας 
φησί, τοῦτο γὰρ βίαιον, ἀλλὰ τοῦ- 
τό φησιν᾽ ἃ κατ ἐμαυτὴν ὦ ὠνειρο- 
πόλουν, οὐχ εἰς μαχρὰν ἔσται με- 
τέωρα, ἀλλ᾽ εὐϑέως͵ τελεσϑή σεται. 
560]. τθο. : ὥςτε οὐκέτι ἐπὶ πολὺ 
ἀναμένει προρςδοκώμενον τὸ ὄνει- 
ρον τῶν ἑμῶν φρενῶν, τουτέστιν 

φαντασία, ἣν ἐφαντάζξοντο αἵ 
μαὶ φρένες. Οπ {π6 ἔογπι οἵ ΒΡ θ ἢ 

τοὐμὸν φρενῶν ὄνειρον 8566 ΜετηΠ. 
8. 445,0, πού. 1. 

Ύ;: 1879 56. παράγεται - στέ- 
γας}] Τμα βομο]αβῦ 15. ἀρϑῖη ἴῃ 
ἀουθύ ννβϑίου ὑπ ἘΠ 16 5 οὐ Οὐ οδίθβ 
ΔΥ͂Θ τηθϑδηῦ. Τη6 [Ὁ] ηρ' γον 5 
ΡΙΔΙΙν -ροϊπὺ ἴο Οτοβίθθ. Ἠθ [15 
οΑ]164 ἐνέρων ἀρωγός, 1. 6. Π8 
ΔΥΘΉΡΟΥ οὗ Α θ᾽ ἃ τὴ ὃ τ ὁ ἢ. σε. 
Οοᾶ. Ν. 196: Λαΐου δ᾽ ὀλωλότος 
οὐδεὶς ἀρωγὸς ἐν κακοῖς ἐγίγνετο. 
Οπ {πὸ δαἀ͵θοίίνε δολιύπους 566 
γ. 1088. 

γ. 1814. Β6ΒοΙ.: 
σματα. 

Υ. 18τῦ. νεακόνητον αἷμα 
-- ἔχων] Ἠοτδπη (ὙΠῸ δπιρ- 
ϑοϑίβ {π6 τϑϑαϊηρ' νεοκόνητον}) 
1Ἰηὐουρυοῦβ ὑππ8: πανί ηρ 18 
Βωπάβ ᾿ρπαθα πιὰ π Ὀ]οοά 
ΙἸΔΌΘΙΥ 5ῃ904, ἃηᾶᾷ ὑπίηκβ ἐπδΐ 
ἐπῖ8. 15 δοπβυπιθᾶ Ὀγν {Π6 ἱπηιδαύϊοι 
οἵ Ἐαγὶρί 05 ἘΠ. 1112: ἀλλ᾽ οἵδε, 
ψητρὸς νεοφόνοις ἐν αἵμασιν πε- 
φυρμένοι, βαίνουσιν ἐξ οἴκων πόδα. 
γυτποαῦ οηὐουϊηρ ᾿ηΐο οὔμποῦ οὉ- 
7θοὔϊομβ ἴο Ρτογθ ὑπαύ ΒΟΡΠΟΟΙΪΘΒ 
414 πού υυυῖίε νεοχόνητον, ᾿πᾷ ἐπὰΐ 
ὙΠὰὺ ἩἨουμδηῆ ΒΌΡΡΟΒΘΒ. 15 
ὙΥΓΟΏΡ", 1ὖ 15 ουιάθηῦ, Ὁπδὺ Ογοβύθϑ 
οδμηοῦ θ6 ἤϑύθ βαϊα ἴο ἤᾶνο 15 
παπᾶ ἱπριοα ἴῃ Ὀ]οοά, ἃ8 
Π6 Πδᾷ ποῦ γοῦ ὀοιηχηῖ 64 {Π6 πλτιῖ- 

ἑδώλια᾽" ἑδρά- 
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ὁ Μαίας δὲ παῖς 1305 

Ἑρμῆς σφ᾽ ἄγει, δόλον σκότῳ 
κρύψας, πρὸς αὐτὸ τέρμα, κοὐκέτ᾽ ἀμμένει. 

(στροφή.) 
ἨΛΈΚΤΡΑ. 

Ὦ, φίλταται γυναῖκες, ἄνδρες αὐτίκα 
1380 τελοῦσι τούργον᾽ ἀλλὰ σῖγα πρόςμενεξ. 

ΧΟΡΟΣ. 

πώς δή; τί νῦν πράσσουσιν; 1400 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

ἡ μὲν ἐς τάφον 
λέβητα κοσμεῖ, τὼ δ᾽ ἐφέστατον πέλας. 

Υ. 1377. 1 πᾶν πυυϊτίοη Ἑρμῆς σφ᾽ ἄγει νἰτ ΒΥ οἷς ἀπᾶ 6 .- 
τὴ ἃ ἢ ἢ ἔτοιη Ππ6 οορίϑβ οὗ ΤΎΙΟ ἢπ5 δηα “πη. 2. που Ἢ 10 15 Ρ] δίῃ ἔγοτα 
ὑπὸ Βομοϊαδὺ δηᾷ ἐπ τοϑαϊηρθ οὐ τπ6 ΜΒ 5. ἐπεὶ Ἑρμῆς 15 ποὺ ἔγοιη {Π6 
Βδηα οὗ ορῇοο]65. Ιη ΑἸα. απ βϑυοσα! Μ55. νγ πᾶ Ἑρμῆς ἐπάγει. 
ΕἸ ΠΙ51ΘΥ βαβρθοῖβ {πὰΐ ἐξάγει οὐ εἰφάγει νγὰϑ ὅπ γϑδαϊμρ' ἱπ 1,)ἃ.. ἃ. 
ΡΥ. τὰ. Νονϑ οομ͵θοίατοβ ἐπί σφ᾽ ἄγει. 

(ον, θα ΟὨΪΥ ἴο πᾶν ϑηὐουθαᾶ {Π6 
Βοῖιθ6 τυ ὉΠ τηὐθηθίοη οἵ ἀοϊηρ' 
580. Τὴ τηϑϑηῖηρ οὗ πα ραβϑδρθ 
οὗ Ἐλπιγιριθ5 15 αατίο αἰβουθαῦ. [ 
ἰ5. οογίαϊη ἐμθη ἐπε αἷμα χειροῖν 
ἔχειν οὐππιοῦ θ6 τι564 ἴῃ 105 ῬΤΌΡΘΥ 
Β56η86. Ἠδθηοθ {Π68586 ψοΥάβ ἃ10 
ΟἸΠΘΥ ΘοΥτιρῦ, ΒΟ ἢ 15. ΘΏΠΚΟΙΥ, 
ΟΥ̓ 6156 αἶμνα τηπιδῦ ΒΙΡΉΥ 518π|ρ} - 
67. ἴῃ ΜΏΙ1ΟΝ 56η56. Ὁ 15. οἵνθῃ 
5664 Ὀγ ὑπὸ ρορίβ. ΤΠ ΟΠοσιιβ ἴῃ 
δχοϊξθιηθηῦ τηΐρηῦ πδύπγα γ 580 
ὑπαὺ 6 πο] ἀ5 βΙαπρη ον ἴπ 
Ὦ15 Βαπαβ, γιὸ ΠΟΙ] 45 {Π6 ᾿ηβύσχτι- 
τηθηὺ οὗ ἀθαῖῃ. Τμ6 ἰπδύσυπηθηΐ 
ἴῃ {818 οα86. οδἢ ΟἾΪΥ πθϑῃ {ἢ 6 
ΒυοΥα. ΤΠοΥθ ἴθ πὸ οδ]θούϊοῃ 
ἴο ὕΠ6 Δα]θοίίγο νεακόνητον Ὀοΐηρ 
7οϊηθα νι αἷμα, 850 ἃ5 ἴο 5Βῖρῃϊν 
ἴο ἃ οογίδιη οχύθηὐῦ πὸ ποτά, δηά 
{π15 Θχρ δηδίϊοη 15. Ομ ηθα ὈΥ 
{π6 ϑομοιίεαβί, πὸ Πδ5 ὑπὶβ ποίθ: 
τὸ ξίφος τὸ ἠκονημένον εἰς αἷμα 
καὶ φόνον, 8.5 8150 ὉΥῚ Η ΘΒ. Ομ ἶτι5, 
δαϊάοβ, δηα ἃ φΡὙΘΙΩΠ Δ Υϑ ἴῃ 
ΒΟΙΚΙ,, Απϑοαᾶ,, ς Ἱ, νυ. 8δ6.. 230,, 
ὙΠῸ Οὔϑουγο ὑμπαῦ αἷμα 15 πι864 ἔοτ 
μάχαιρα ὈΥ ϑορποοϊθβ. ϑοιιθυπδῖ 
ἴῃ ἴπ6 βδπηθ ὙΔΥ ἃ 5 )οχα 15 οδ]Π]θ 

σφαγεύς ὉΥ βορῇοοῖο5. ἃπᾶ οὔ Υ 
ατθοῖς ροθῦβ. 8686 Α1]. 7196, 

Υ. 1816 564. βοῖο.: ὃ Μαέας 
δὲ παὶς᾽ ὃ ἙἭ μῆς αὐτὸν ἄγει 
πρὸς αὐτὸ τὸ τέρμα, κατακρύψας 
σκότῳ τὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον 
δόλον. [Εἰς τὸ αὐτό.] Ἑρμῆς. Ἐπο᾽ 
{π15 οἴπος οὗ ΜϑυοασΥ ὀομρᾶτθ {π6 
Ῥδδδαρθβ αποϊρα Ὀγ Νονθ, ῬΆΠ]. 
188. 1Π1δ4. ὦ; 886. 680. ΑΘ 5 ΘΕ Υ!]. 
ΟΠόοσθρι. 812: ξυλλάβοι δ᾽ ἐνδίκως 
παῖς ὁ Μαίας ἐπιφορώτατος πρᾶ- 
ξιν οὐρίαν ϑέλων. Ετπιν. Μοά. 784: 
ἀλλά σ᾽ ὃ Μαίας πομπαῖος ἄναξ 
πελάσειε δόμοις. Ἐπ65. 316: ἀλλ 
εὖ σ᾽ ὁ [Μαίας παὶς ἐκεῖσε καὶ πά- 
λιν πέμψειεν Ἑρμῆς, ὅς γε φηλη- 
τῶν ἄναξ. 

Υ. 1379 5ᾳ. ὦ φίλταται γυ- 
ναῖκες κτλ. Β8.6Π0].: ἐξερχομένη 
ταῦτα φησιν. 

Υ. 1381. 56 801.: ἐς τάφον" εἰς 
τὸ περίδειπνον τὸ ἐπὶ τῷ Ὀρέστῃ 
δοκοῦντι ἀπολωλέναι. 

Υ: 1882,.. λέβητα]. .ἼΠἶνὰ στὴ 
ὙΠΟ νγὰ8 Βιρροβοᾶ ἴο οοπίδϊῃ 
{Π6 5165 οὗ Ογϑβϑίθϑ. Οἵ, ΒῚ οπι, 
Β]ο55. οἡὐ Αϑβοῖ, ΟΠοθρῖι, 674, 

Ἄν ΝΣ τὰν ον. ,ρμά......,....- 
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ΧΟΡΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἐκτὸς ἡξας πρὸς τί; 

ἨἩΛΈΚΥΤΡΙΆ" 

φρουρήσουσ᾽, ὅπως 
Αἴγισθος ἡμᾶς μὴ λάϑῃ μολὼν ἔσω. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ. 

1980 αἰαῖ. ΓΞ. ’ 
(0 στξἕγαι 

φίλων ἔρημοι, τῶν δ᾽ ἀπολλύντων πλέαι. 1408 

ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

βοᾷ τις ἔνδον. οὐκ ἀκούετ᾽, ὦ φίλαι; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἤκουσ᾽ ἀνήκουστα δύστανος, ὥςτε φρῖξαι. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

οἴμοι τάλαιν᾽, Αἴγισϑε, ποῦ ποτ᾽ ὧν κυρεῖς ; 
᾿ ΗἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

1890 ἰδοὺ μάλ᾽ αὖ ϑροεῖ τις. 1410 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ. 

οἴχτειρε τὴν τεκοῦσαν. 

Υ͂. 1888. σὺ δ᾽ ἐχτὸς ἥξας 
πρὸ οτί;}] ὅ6}0].: ἐν τούτοις δῆ- 
λον, ὅτι εἰςῆλϑεν ἐν τοῖς ἔμπρο- 
σϑεν ἡ Ἠλέκτρα. 

Υ.. 1386, 5.6801].: αἐαζ' ἐὼ στέ- 
γαι" ἔϑος ἔχουσι τὰ γεγονύτα ἔν- 
δον ἀπαγγέλλειν τοῖς ἔξω οἵ ἄγγε- 
λοι νῦν δὲ διὰ τὸ μὴ διατρέβειν 
ἐν τῷ δράματι οὐκ ἐποίησε. τοῦτο 
γὰρ προκείμενον τὸ κατὰ τὴν 
᾿Ηλέκτραν ἐστὶ πάϑος" νῦν τοίνυν 
βοώσης ἐν τῇ ἀναιρέσει τῆς Κλυ- 
ταιμνήστρας ἀκούει ὁ ϑεατής, καὶ 
ἐνεργέστερον τὸ πρᾶγμα γίνεται ἢ 
δι᾽ ἀγγέλων. σημαινόμενον " “καὶ τὸ 
μὲν φορτικὸν τῆς ὄψεως ἄπεστι, 
τὸ δὲ ἐναργὲς οὐδὲν ἧσσον καὶ διὰ 
τῆς βοῆς ἐπραγματεύσατο. 

Υ. 1880. 5680].: φέλων ἔρη- 
ὑον" ὁ λόγος ἀποτείνεται πρὸς 
Αἴγισϑον. 

Υ. 1887. 56801.: βοᾷ τις ἔν- 
δον" οἰκεῖον τὸ διανόημα γυναι- 
κῶν. τὸ δὲ ἀνήκουστα οὐχ ὡς κα- 
ταγινώσκουσαι τοῦ Ὀρέστου φασίν, 

3 
ὦ τέχνον, τέκνον. 

ἀλλὰ πᾶν τὸ πρᾶγμα ἐκτρεπόμε- 
ναι. Τυϊο]πῖπ8: ἤτοι ἃ οὐ δύ- 
ναταί τις ἀκούειν. πᾶσι γὰρ αἵ 
τῶν φονευομένων βοαί, κἂν ἐχϑροὶ 
ὦσι, δέος καὶ ὑποστολὴν ἀκουόμε- 
ναι, φέρουσιν. 

Υ. 1890. ἐδοὺ μάλ᾽ αὖ] 866 
Οαα. 6. 1466. 
ο Υ͂. 1591 5ᾳ. ἀλλ᾽ οὐκ --οὔϑ'᾽ 

ἐννήσας πατήρ] Τὸ ΜΒ5. 
οὔθ᾽", Ὑ Β10 ἢ γουἹα γθαπῖγ6 ομδηρ’- 
ἴπρ' ἴο οὐδ΄, ΘΒρθ ΠΥ ἴῃ 56 ἢ ἃ 
οοΠοοαίϊοι οὗ ψογᾶϑ. ΤῊ ΤΘΙΔΑΥΚΒ 
οα ὅπ δοῃηθούϊοῃ οὗ οὐ --- οὔτε ἴῃ 
ΤΥ Τουῖθν οὗ ΕἸΤ 5]  ν ̓5. οδαϊθοη οὗ 
Ἐπιῖρ. Μοά. νβ. 4. δπα 1521. δ πα ἴῃ 
γϑυΐοιιβ ΡΙδοθϑ ἴῃ ΟΡ ΠΟΟ]65, ἃ 85 ΑἿ. 
282, 1178., ΔΡΡΙΥ 8180 ούθ, ὃμπὰα 
σῖνο δάαιομδὶ) βδίσθηρίῃ, 8.5. ΤΔῪ 
θ6 βθθῃ, ἴδ 5ΠΠρῃῦ Ρραῖιδ56 θ6 ταδὶ 46 
δῦ ὠκτείρετο, ἐμππ5: ἄλλ᾽ οὐκ ἐκ 
σέϑεν ὠκτείρεϑ'᾽, οὗτος, οὔϑ᾽ ὁ 
γεννήσας πατήρ. ΤΠ 56η886. ΜΠ] 
ποι 6: ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ σέϑεν ὠκτεί- 
ρᾶτο οὔϑ᾽ οὗτος οὔϑ᾽ ὃ γεννήσας 
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ἨἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἀλλ οὐκ ἐκ σέϑεν 
ὠκτείρεϑ᾽ οὗτος, οὔϑ᾽ ὁ γεννήσας πατήρ. 

ΧΟΡΌΣ. 

ὦ πόλις, ὦ γενεὰ τάλαινα᾽ νῦν σε 
μοῖρα καϑαμερία φϑένειν, φϑένειν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ. 

1990 ὥμοι πέπληγμαι. 1410 
ΗἩΛΕΈΚΤΡΑ. 

παῖσον. εἰ σϑένεις, διπλῆν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ὦμοι μάλ᾽ αὖϑις. 

ἩΗἩΛΕΚΤΡΑ. 

εἰ γὰρ 4ἰγίσϑῳ γ᾽ ὁμοῦ 
ΧΟΡΟΣ. 

“τελοῦσ᾽ ἀραί᾽ ξῶσιν οἱ γὰς ὕπαι κείμενοι. 
»3 6 Ἁ .. Ὁ » - 

παλίῤῥυτον γὰρ αἷμ ὑπεξαιροῦσι τῶν κτανοντῶν 

γ. 1899, οὗτος οὔδ᾽ πᾶ. 
Υγ. 1894. θ1η 4. φϑένει, φϑίνει. 
Υ. 1398. 1 παν υυϊίθη παλέῤῥυτον ἴτοιη {Π| οομ] δούτπτο οὐ ΒούΠ6, 

ΤΙ Μϑ5. Δρβαγα!ν πολύῤῥυτον. 

πατήρ. ΒῸν ὑππ5 ὑπ6 51η916 γϑὺὉ 
ὠχτείρετο ἱμποϊαθβ θοὺῃ ΟτΥθϑίθϑ 
δθα ΑΡδιπθιηῃ 0, θὲ} 1 νγϑ 1οΐῃ ἴῃ 
γϑδάϊηρ᾽ ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ σέϑεν ὠκτεί- 
ρεϑ οὗτος νγὸ τητιϑὺ οὗ ὨΘΟΘΒΒΙΥ 
υτῖδο οὐδ᾽, θΘοδιι56 ὑπὸπ ΤΠ6Υ6 ἃ 6 
ὕνο ϑϑηΐθηθθβ, οῃ6 οἵ ΒΘ ἢ 76- 
ααϊγο5. πΠ6 γϑρϑαίθα «ὠχτείρετο. 
ἨἩΒΗΜ. ῬΠὸ Ρῃγᾶϑθ ὁ γεννήσας 
πατήρ 15 Θχρ!αἰπθα αὖν. 884 .5α. 

Υ. 1898. ὅ680].: ὦ πόλις, [Ὁ 
γ ἐνεξᾶ" ὦ γενεὰ τοῦ οἴκου τούτου, 
κατὰ ταύτην, σε τὴν ἡμέραν ἣ 
Μοῖρα εἰς φϑορὰν καὶ ἐλάττωσιν 
τοῦ γένους ἄγει. 

Υ. 189ὅ. παῖσον --- διπλῆν] 
ἱ. 6. πληγήν. 8588 Αηῦ. 1286 Βα. 

Υ. 1397. τελοῦ σ᾽ ἀφαί] Τελεῖν 
15 τιβϑα 1π γϑηβ Εἰ γ 6], 85 ἴῃ Α 656 , 
ϑερί, δᾶγν. ΤῊ. 659: τούτῳ τάχ᾽ 
εἰσόμεσϑα τἀπίσημ᾽ ,ὕπη τελεῖ. 
ΟοΘΡΗ. 1021: τοῦτ᾽ ἄρ᾽ οἶδ᾽ ὅπη 
τελεῖ. 

Υ. 1398 5ᾳ. ὅ59}|0].: ὑπεξαι- 
ροῦσι" 
φονευσάντων οἱ ἱφονευϑέντες. ΤῈ 15 
ὀχρὶαπδύϊοι ἰδ ποὺ θονγθοῦ. ὑπεξαι- 
ρεῖν ὀδηποῦ πιθδὴ 0 ῬΟῈῸΤ οαΐ, 
ΠΟΥ ὁδη ὑπ ροηϊίγο τῶν κτανόν- 
τῶν ἀορθμά οὴ. ὕπο βιρβύδηθγθ 
αἷμα. αἷμα ὑπεξαιρεῖν τινος ἰδ 
864 ΠοΥΘ ἃ5. η6 Ηοιηδῦῖο ψυχὴν 

ὶ εἰ βοιαθικί τινος (1. ὦ, 104.) οΥ 
ἁγυμὸν ἐξαιρεῖσϑαι μελέων (Θα. λ, 
900.), αἷμα τιρδηΐηρ ποῦ ΟὨΪΥ Ὀ]οοά, 
Ραῦ αἰθὸ {π6 501], {Ππ6 16, 16 
Ὑν Βῖ6}} δἰ σἰβοδ οι εἶ νον ὑπεξαι- 
ρεῖν 15. ϑοοροπηηῃοᾶείοα. Οἢ {6 
δα]οούνο παλέῤῥυτον, 5ἰρῃ  ἐγῖηρ; 
50 ὑπαῦ 1Ὁ τη δὺ ἔἰον ἴπ ἔα}, 
ἴ, 6. ἔου ὑπ86 β58Κ οὗ δκίηρ 
γογθηῆρα, Βούμο αυοΐθ5. ΕΓ. 
Ηθγο. ἐ. 189: ἐώ, ἐώ, δίκα καὶ ϑεῶν 
παλίῤῥους πότμος οὔ, ἘΠ. 1158: 
παλίῤῥους δὲ τάνδ᾽ ὑπάγεται δίκα 
γὐκέσ ιν μέλε λέχους. --- Νν οομι- 

ἐκχέουσι τὸ αἷμα τῶν. 
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οἵ πάλαι ϑανόντες. 1420 

(ἀντιστρ.) 

ΧΟΡΟΣ. 

ΟἿ400 καὶ μὴν πάρεισιν οἵδε᾽ φοινία δὲ χεὶρ 
στάξει ϑυηλῆς άρεος. οὐδ ἔχω λέγειν. 

ἩΛΕΚΤΙΑ. 

Ὀρέστα, πὼς κυρεῖ; 
ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

3 ἕ 

τάν δόμοισι μὲν 
καλῶς. ᾿ἀπόλλων εἰ καλῶς ἐθέσπισεν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 
, ς ἤ 

τέϑνηκεν ἡ ταλαινα:; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

μηκέτ᾽ ἐκφοβοῦ, 
1400 μητρῷον ὥς σε λῆμ᾽ ἀτιμάσει ποτέ. 

142 

Υ. 1400 5βᾳᾳ. Βοίϊι ἐμθβθ νοσβ καὶ μὴν --- λέγειν, δηᾷ {πὸ [0110 ν7- 
ἴπηρ Ὀρέστα, πῶς κυρεῖ ΔΥΘ ΘΟΙΊΠΊΟΙΪΥ͂ δ]Ποὐἱθἀ ἴο ΕἸδούνα. ΤΠῖΡ αἰβύγι- 
νυίίοι οὗ Ἐπ6 ΡΘΥΒΟΙΒ 15 ὕΘ 8} ΗΘ Υ δ π ἢ Ἶ85, ὙΠῸ, Πονονϑυ, τδαᾶβ ψέ- 
γξιν ἴον λέγειν ἔχου ὑπ οοπ͵θούπγο οὗ Εσ ἔπι γ αὐ, δηᾶ δἀα5 ΝᾺ Ῥδυῦῖο 16 
δέ αἴξου κυρεῖ. ΟἹ {πὸ οομύγανν 6 510 ΟΟη]. Ρ. 288. ἀπά ἘΠπ516Υ 
γθοοιηθηα πῶς κυρεῖτε: (πα 50 θ1πά.). ΘΟΙΠΡΑΥΠΡ' ΡΆΠ. 440, νΜΜ Ὧ116 
Βταποκ ἢΠ5 ἀρ ὑπ γουβο ὈῪ ει ϊηρ ταὶ γ᾽ ἐν δόμοισι μὲν. 

Υ. 140ῦΌ. ἨἩοΥμδ μπ ϑιβροούβ ὑπαῦ ὕνο γϑυβθθ8 ΘΙ οηρΊηρ ἴο {Π6 
Ρατὺ οἵ Ἐ]θοῖτνα πα ομα οὗ Ογθϑύθβ ανθ Ὀ6θὴ Ἰοβύ δὐξου {Π15., δ.5 Ὑ06}} ἃ 8 
δοῦπον αἴξον ν. 1406. ὈΘΙοΠρΊηρ' ἰο Οτοϑίθθ. Ἠθ ΟΌΒΟΥΥ ΘΒ. ΟΝ Υ. 1898. 
οα. Βτν.: , Εσ ταν αὐ ρΡογοοῖνθα ὑΠ6 δ Ἰϑύσορϊο οπδυδοίου οὗ [Π6 νθυθ65 
ἴῃ {Π15 Ραϑϑᾶρθ, δηα ρᾶνϑ ἃ θϑύξου αν βίο οὗ {π6 ρϑύβοῃβ: θαῦ Π6 νγγἃϑ 
ὙΤΟΩΡ ἴῃ ρῥ]δοῖπηρ π6 Ἰαδῦ οὐ ὑπ νγϑηύηρ ὙΘΥΒ65 αἰίξου ν. 1482, οὗ 
Βιαπ ΚΒ οα. 1 τηοϑὲ Μ1ΠΙΠΡΙΥ ἀργθθ σι μη, δέου ὁδί! ]ν 
βύπαγίηρ' ὅΠ6 ραββᾶρθ, ὑπῶῦ πὸ βυβύθιη οὗ ὑπ δηθἰβύτορἶο ὙΘΥΒ6 85 15 
αἰδύατθ θα, ππ1655 ὉΠ056 ΓΟΌῚ γ Θ 565 παν θ6Θη Ἰοβῦ. Του, ποῦ ἴσο τἸηϑηὐϊοη 
ὑπαὺ {πὸ ἰοχὺ 15 θυ θη νυ τυ] αὐθα, ἔγομι ν. 1482, οα. Βτ., ὅπ 6 ρΡαβθαρθβ 
{πθιβ 6 Ιγ 65 5Βῃ6ν ὑπαῦ {Π6 δι 7 θοῦ τ απ γ6 5 ΒΟ ΘΠ] ἢρ' ἸΠΟΤΘ 0 ὀοΙηρ] θα 
π6 ἀϊοϊοσιιθ. Το ἢγϑῦ 15 αἴξζον ν. 1427. θά. Βσυ. ἤθυθ οὁμθ ψοι]ᾶ ΒΈΥΘ]Ὺ 

δε εν νυ κον .Ὅ,, σωρνν: 

“ὩΣ ἢ 

ΠΑ πεν »“σϑπακν αν αθςςς " τὸν .- τ ᾿δ5 ἂ γ΄. νῷ Θά αν το σα Ὑκοονυν ας ΡΝ 

Ῥᾶτθβ Αθϑθδ. Ομοθρι. 880: τὸν 
ξῶντα καίνειν τοὺς τεϑνηκύτας 
λέγω. 
Ὡ 1401. στάξει ϑυηλῆς 

Ψ᾽ ρθξε0ς9}] Τπ ὅ6Π01]. οδαϊθά ᾿γῪ 
ΤΟΝ ΒΟ ἢ ΟΌΒΘΙΨΘΒ: στάξει, αἵμα- 
τος, ᾿ἀττικῶς, ὡς ἐπὶ τοῦ υδατος. 
σταλάξει σταλαγμοὺς φόνου αἵμα- 
τος, ἤγουν ὃ εἰργάσατο ὁ φόνος. 
ΤῸ ΓΟ] ονηρ' ποτᾶβ οὐδ᾽ ἔχω λέ- 
γειν, ταϑὺ 6 γϑῃάουθα: ποὺ ἤᾶνο 

Ιδηγύπίπηρ ὅο 58 0. ἱ. 6. τὰΥ τηϊηᾷ 
15.850 Βύ Ιοκοὴ ἢ ἰουγου (οἵ. 1407.) 
{πῶὉ 1 Κηον ποῦ νυ]δῦ ἴο 58 Υ. 

Υ. 1408. ὅ΄6}0].: ᾿Δπόλλων εἰ 
καλῶς ἐθέσπισεν" οἷον οὐκ ἀπ᾽ 
ἐμαυτοῦ ἐπιβαλλόμενος ἔπραξα, 
ἀλλὰ πειϑόμενος τῷ ϑεῷ. 

Υ. 1406. μητρῷον - λ:λῆμ᾽} 
1. 6. τὸ τῆς μητρὸς λῆμα. 5.68 .Δ.. 
184. Τ]6 Ργαβθ μὴ ἐκφοβοῦ, ὥς 
σε ἀτιμάσει 15 Θχρ᾽διηθα δῦ ν. ἴ290. 

ΟΣ 
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ΧΟΡΟΣ. 

παύσασϑε. λεύσσω γὰρ ΔΑἴγισϑον ἐκ προδήλου. 

ΗἩΛΕΚΤΡΑ. 

ὦ παῖδες, οὐκ ἀψοῤῥον; 1430 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

εἰρορᾶτε ποῦ 
τὸν ἀνδρ᾽; 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἐφ᾽ ἡμῖν οὗτος ἐκ προαστίου 

χωρεῖ γεγηθὼς ὉΠΦ' ὁ Φ Ὁ 

οχρϑοὺ ΕἸθοῖνα ἰὸ θχοίαμπη: ἐὼ ἐὼ Δέκα, δπὰ ἴο δᾶ βοιὴθ γϑιηδυῖς ἕο 
5ῃθνν {πῶῦ ΠΟΙ τηοῦμου δα Ῥθθὴ {π|50 ]|7Υ Ραμ ἰθῃθα, πα παὺ Ογθϑίθβ 
νοι] σομῆγπι ΠΟΥ γοσάβ. Απούπου πἰαῦιϑ ΟΟΟῸΥΒ ἴῃ γ. 1429, ρα, Βγ. 
ὙΠΟΥΘ, ΘΟΙ ΥΔΥῪ 0 ὕπ6 τηθίμοα πιϑιι8}}Π ΟὈΒουγϑα ὈΥ {Π6 ἰταρϑαϊδηβ, 1η 
{π6 οοπδέγιοίοη οὗ πΠ6 αἰδίοριιθ, {πη6 νγουβ οὗ τπ6 ΟἼμοστι5 δύ ἰπητηθ- 
αἸϊαῦον τορϑαύθα ὈγῪ ΕἸθοίγα, ψἱσποῦν ΟΥθϑἕθβ Βρϑδκίηρ, ΤῊ15 15. 86 
ΤΟΥ βίχδηρθ, θοοδαβθ, ΔΙ ΣΒοαρ ἢ ΔαγΙΒ6α ἴο ἀδορεαγί, πΠ6 βδ 85 ἃ ργϑδΐ 
68] Ἰζοσθ θθἔουθ ἀοϊηρ᾽ 50... Νὼὸ ἀουθύ ψ ἤθη π6 μοαγὰ {Π6 ΟΠοΒ5. 58Υ 
{πᾶν ΑΘρ δῦ 15. πἰρ!ι, μ6 Βα: βοπιθιῃρ᾽ ἰο {π|8 οῇθοι: ἀλλ᾽ ἐξέκοιτό 
γ᾽ , ὡς παρεσκευάσμεϑα, πα 50 Ἐ]οοῖτα υγοι]ᾶ ορβουνο: ὦ παῖδες, οὐκ 
ἀψοῤῥον; πὶ {π6 νϑύβθ οοηβίβδίβ οὗ ὕνγο βιιοοθββῖγθ βύγορῃθθ διηᾷ {πϑὶν 
ΔΗ ΒΕΤΟΡΗΘ5, 50 ὑπδῦ ὉΠ6 νου β  ΒΊΟἢ ΒΘ]οπρ' ἤο π6 ΟΠ οΥ5, οὐ το ΟἸγ- 
ἰαϑιηηπθϑύτα ἴῃ {Π6 ἢγβϑὺ βύσορθ, αὐ Ε]θούσα᾽ 5 1π 0Π6 εὐ ὑἰβύγσορθ, οχοθρί 
{Π6 ὕνγο ἢγβί, γβῖοῃ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ΟΡβουῦνθ {815 ἰανν οὗ ὕϑροῆβδθ, 8.186 π6- 
ΟΟΒΒΘΥΪΥ οἴνγοη το Π6 ΟΠοσνιβ, δηα {Πο86 ΘΙ] οηρίηρ' ἰο ΕἸΘοῖγα ἴῃ {Π6 
ΒΙΧΟΡΠΘ το Οτγθβδίθβ Τὴ {π6 βθοομά βίσορμθ διηα δη βίγορμθ ὅπ ΟΠ οσιΒ 
ΔΏΒΎΥΘΥΒ ΒΟ 1561 δηα Ἐ]Θοῖγα, Ῥαύὺ ἴῃ ὑπ φη βύσορμο πὸ νγοσᾶβ οἵ 
Οτθϑῦθβ αύρ πο56 ΒΟ ὈΘΙοηροα ἴῃ Π6 βίσορῃμθ ἴο ΟἸγίδθιηηθδύγα. 
ὙΠΟΒ6 ΡΙδοθ ἢ6 οοοπρίθα αν Ποὺ ἀθαίῃ.. Ταῦ το οὗ ἐπῖ5 αἴβριι- 
ὑδύϊοι 15 ΡΥΟΡΆΡΙΘ, 0 Οη6 ὙΥ01}} ἄθην, θα 1 οδηηοῦ δϑϑθηΐ ἴο 81]. Ἐπρτ 
ἰηδύϑηοθ, Ὁ ΒΘΘΙῚΒ ὙΘΙῪ ΠΩΡΙΌΡΔΌ]6 ὑπαῦ Οτθδίθβ μου] μᾶγο βαϊα πυμϑΐ 
Ἡθυϑηη ὑπ ηΚ5 αἴξου ν. 1429. θα. Βτ. ΕῸΥ 6 ἱπηηθαϊαύθ!υ ΔΕΘΥ 58 8 
{πδῦ ΒΘ 15 σον ἴο ἀθραγύ. 115 ρ᾽δίη, ἴοο, ὑπὸ Ἐ]θοίχα Ὁγ ὯΟ ἸηΘϑΠΒ 
γϑρϑαΐβ ὑπ σγουβ οὐ {πὸ ΟΒουιιβ ἴῃ ν. 1429. θᾶ. Β. ἴπ βαγίηρ: ὦ παῖδες, 
οὐκ ἀψοῤῥον: 

γ. 1409. Βταποκ ἐπίπκβ ὑπαὶ ΠΑ] ἃ γϑυβθ Βα8 Ῥθθη ἰοβὲ δΡίου 
γηϑὼς. Η ΘΎ πὶ ἃ Π ἢ ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἐπαὺ {πΠ6 ΡῬοθὺ δἀάθᾶ βοπιθέίπρ' ἴο ὁ ᾿ 
εἴοοῦ: κάρτα σὺν σπουδῇ ποδός. 

γ. 1406. ἐκ προδήλου] ΟΙ. 
Μδύθῃ. 8. ὅ714. ΤΊ 6 ΟΠοστιβ ἴῃ 15 
γΘΥΒ6. 816 ρϑυβιυθϑαϊηρ' Οτοδίθϑ δηᾶ 
Ἐ]οούτα ἴο ὁθ8 86 ΘΟ νυ Βἰηρ᾽, γγΧ 8116 
ἘΠοοῖτα ἴῃ ὍΠ6 ἐΟ]]ονγηρ' νγοσϑ ὦ 
-- ἄψοῤῥον Μἱ45 Ογοβίθβ δπᾶ Ῥυ- 
1.465 τοῦτο 

Υ. 1401. οὔκ ἄψοῤῥον) 866 

Οδα Ν. 1116. Τ6 {{1] χρυ δββίοι 
ΟΟΟιγ5 ἴῃ ΑἹ. 869; οὐκ ψοῤῥον 
πνεμεῖ πόδα: 
Υ. 1407 54. εἰςορᾶτε ποῦ τὸν 

ἄνδρ᾽] Οτοβύθβ 8Κ5 ἐπ15 ἐπαΐ μ 
ΙΔ ΚΉΏΟΥ ὙΠΘΥΘ [0 γϑέϊτ οαδ οἵ 
51 6 Ό, ---- Τὴ ὉΠ 6 ΟΠ] ονγίπρ' γον ᾶβ. οὕ- 
τος ἰδ τι568 ἃ5 ἴῃ γ5.θ0. δηᾷ 1874. αὕτη. 
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ΧΟΡΟΣ 
- 3 9 ΄ [κ᾿ ’ 

1410 βᾶτε κατ΄ ἀντιϑυρῶν σον ταἀχιστα, 
- Α Α 3 ’  ς9 ς ’ 

νῦν, τὰ πρὶν ευ ϑέμενοι. ταὃ ὡς παλιν. 

ΘΡΕΈΝ ΕΣ 

ϑαρσει" 
-" ξ “-οὦ 

τελοῦμεν. ἢ νοεῖς. 1438 

ΗἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἔπειγέ νυν. 
ΟΡΕΣΤῊΣ.:. 

καὶ δὴ βέβηκα. 

ἩΛΈΚΤΡΑ. 

τἀνϑαδ᾽ ἂν μέλοιτ᾽ ἐμοί. 
ΧΟΡΟΣ, 

Ἐπ λα Ἵ ἄμ τον ἃ 9. ἰκ 3 , ᾿ , 
δί ὠτὸς ἂν παῦρα γ᾽ ὡς ἠπίως ἐννέπειν 

Υ. 1419. ἩδΥμ ἃ π ἢ 5510 15 ὅπ6 ᾿νγογᾶβ ἡ νοεῖς ὑο Ε]Θοτα. 
Ὠ1π4. 

Απᾶ 50 

Ὑ. 1414. Τὸ 5. ουιάθηΐ ἔγοιν {π6 οποία ὑπαῦ ὑπὸ ΜΞ. τιδὺ παν 
γϑϑα Βοί νηπίων πὰ νηπίῳ. ὍΘ ἢν οὗ {Π|686 15 ΧρΙαἰπθα, ὈΥ οηθ οὗ 
[πὸ Κ΄ ΒοἸαδβ ἴῃ ὑΠ18 μοί: ὡς ἂν μικρῶν παΐδων ῥήματα, οὕτως αὐτῷ, 
ἀφελῶς διαλέγεσϑαι δεὶ, μὴ ἀνακαλύπτοντας εὐϑέως τὸ γεγονὸς κατὰ 
τὸν οἶκον. ΤΠ β ΠΟ Ταϑῦ γγ]0 δἄορβ {ΠπῸ ΟὔΠοΥ γϑϑάϊηρ': καϑ' ὑπέρ- 
βατον᾽ συμ ἕροι ἂν πρὸς τοῦτον τὸν ἄνδρα. ὀλέγα δι᾽ ὠτὸς αὐτοῦ ἐν- 
νέπειν, ὡς ἂν ἀνοήτῳ διαλεγόμενον. 
μενον τῷ νηπίῳ. 

Ὑ. 1410. κατ᾽ ἀντιϑύρων] 
ΟΠ]. : ̓ πορξύϑητε κατὰ τῶν ὄπι- 
σϑεν͵ τῆς ϑύρας. μερῶν. ἀντίϑυρα, 
τὰ ὄπισϑεν τῆς ϑύρας, ὥςπερ 
ἀντικνήμια τὰ ὄπισϑεν τῶν Ἀνή- 
μῶν. Το ἀντέϑυρον 15 ἃ Ρῖδοθ ἴῃ 
{πὸ ἰηὐθυῖου οὗ {πΠ6 ποῖιθ8 ορροϑιῦθ 
{π6 ἄοοτβ. ὅ6ο 1 ποίϑη ΑἸθχ. 10. 
Ψι 224. δή: ἘΓΟ 5 ΘΥἢ. 
Αρρϑῃά. πηδᾶν. Ρ. 1ὅ. Η ΕΗ Μ. 
Ν. 1411. Κὅ.680].: νῦν τὰ πρὶν 

εὖ ϑέμενοι" τὰ μὲν πρὶν εὖ ὃέ- 
μενοι. τὰ κατὰ τὴν Κλυταιμνή- 
στραν, ὡς καὶ νῦν εὖ εἴη τὰ κατὰ 
Αἴγισϑον. Ἡ ΘΥ πὶ ὃ ἢ ἢ ΟὈΒΘΥΥΘΒ 
{πδὺ νγϑ 5ποι]4 σαῦπου ἀπαογβύδπα 
ϑ᾽ῆσϑ'ε ἴτοτη {πὸ γϑὺ ϑέμενοι, 50 
μαὺ {π6 5686 τῇϑυ 6: ΘΗ ΘΥ ἃ 5 
αὐΐ ΚΙΥῪ ἃ8 ΡΟΒΒΙΡ16, ἴῃ οὐ- 
ἀον ὑπδαύ γϑ, ͵ἠ0 δ Υ6 1η8}- 
αϑοά {Π6 ἔδιτδύ πϑοθυβ Μ61], 
ΙΏΔΥ ΚΟ 1856 ἄο 580 πον. Οἱ 
{π6 ἱπηρουίθοῦ ἔογπι οὗ 5066 60} οἵ. 

λείπει δὲ καὶ τῷ λόγῳ, διαλεγό- 

ῬΡούβϑοη οὐ Ἐπὶ. Οὐ. 1085. να 
δομδοῖον᾽ 5 ποίθ, ΒΒ οθ θυ] θΐη 
ἄς Ῥγδοιν]. Ρ. 11.) ον εὖ ϑέσϑαι 
Οοά. Κ. 088. διά Τ πα γᾶ. Ι, 26: 
ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο ϑέσϑαι τὸ παρόν. 

Υ. 1412. ἔπειγε)] Εον ὑπ86 νϑ Ὁ 
ἐπείγειν υϑο ᾿ηἰΥ ΔΉ ΒΙ ΘΙ 566 
ῬοΥβοΟΩ οἡ παν. ΟΥ̓. 288. 

Υ, 1418, μέλοιτο!]) ὅο ν. 14... 
Υ͂. 1414, β610].: δι᾿ ὠτὸς ἂν 

παῦρα γε μὴ͵ ἀνατεταμένιος 
φϑέγγεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐλαφρῶς" ν τῷ 
λαλεῖν δεῖ μηδὲ μηκύνειν τὸν 16- 
γον. ΤῊ ψογᾶβ ὡς ἠπέως ἃτε ΘΧ- 
ΡΙαἰπϑα Ὀγ {Π|6 Θ]ΟΒΒΟΡΥΘΡΠΘΙΒ: λέων 
πρᾶος. ἘοΥ ΕἸδοίγα ΘΟΙΠΙΠΟΙΪΝΥ 
Βῃθυγοᾶ πουβ91Ὲ θυ οο (ϑρασεῖαν) 
ἐουγατ 5 ΠΘΥ τύπου, ἔου συ ῖοἢ Α6- 
οἸβύμτι5 Ὀ]ΘΠΊ6Β ἽΝ ππαπιθ αὐ ον 
αἴξου. Βαῦ πον 5816 15 δαάνιβϑά ὈΥΚ 
0π6 ΟΒογαβ, ὅο 5ρΡ6 8 ἃ ἴθν γουαβ 
ἴο ᾿Αδρίβίμτιβ ὙΣῸ ἃ τ] ΟΥ̓ βρ νύ. 
Οπ {πὸ ρῆτδβθ ὡς ἠπίως οὐ υρ ΟΥ, 



194 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ 

1415 πρὸς ἄνδρα τόνδε συμφέροι, λαϑραῖον ὡς ὀρούσῃ 1440 
πρὸς δίκας ἀγῶνα. 

ΑἸἹἸΓΙΣΘΟΣ. 

Τίς οἷδεν ὑμῶν, ποῦ ποϑ᾽ οἵ Φωκῆς ξένοι, 
οὖς φασ᾽ Ὀρέστην ἡμὶν ἀγγεῖλαι βίον 
λελοιπόϑ᾽ ἱππικοῖσιν ἐν ναυαγίοις ; 

1420 σέ τοι, σὲ κρίνω, 
χρόνῳ ϑρασεῖαν᾽" 
οἶμαι, μάλιστα δ᾽ 

Ἁ - ΄ 

ναὶ σὲ, τὴν ἐν τῷ πάρος 
ἡ -. ὡς μάλιστά σοι μέλειν 

κ᾿ ϑ ’ 

ἂν κατειδυῖαν φράσαι. 

1146 

ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 

ἔξοιδα. πῶς γὰρ οὐχί; συμφορᾶς γὰρ ἂν 
ἔξωϑεν εἴην τῶν ἐμῶν τῆς φιλτάτης. 

ἈΙΓΙΣΘΟΣ. 

1425 ποὺ δῆτ᾽ ἂν εἶεν οἵ ξένοι; δίδασκέ με. 1150 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἔνδον. φίλης γὰρ πρὸς ξένου κατήνυσαν. 

Υ. 1426.1 πᾶγο γοβίογυϑα πρὸς ξένου ΤΥΟΙὴ ΤΗΥ͂ ΟΥ̓Ὶ οομ͵θούατθ. ΜΕ. 
(απ Ὁ ἴ ἢ 4.) προξένου, νι οἢ ὁδηποῦ θ6 γϑϑᾷ ἴῃ ὑΠ15 Ῥᾷβϑδρθ, Δ5.1 πᾶνθ 
Βθυσαι ἴῃ ΜΊ5661]. ὅΌΡἢ. Ρ. 21 βᾳᾳ. Βεΐ {πὸ ρᾶυθῖο]8 γὰρ 18 Βα βοϊθηῦ ἴο 
556 ν ὑπαῦ θγ πὸ υγοτᾶβ φίλης --- κατήνυσαν νγ6 5πο14 ἀπᾶδογρίδηδ {Π6 
τηδϑαπΐηρ οὗ ἔνδον δὲ ὈΘἴοτο; ἀπᾷ Πδὺ ΕἸΘούγα 5Βου]α ἀϑϑουῦ ΠΥ {Π 056 
συιοδῦβ, ὙΠῸ ΔΥΘ ΔΒΚΙΩρ' αἴξον Αδρἰβέμαβ, ΔΥΘ ἴῃ ὅπ ποῖιβθ. ΕΟΥ ΑΘΡΊΒ 5 
ταϊρηῦ νΥ61}] ΟΠ ΘΥ ΠΥ ΒΕΥΓΔΉΡΘΥΒ ΠΗ ΚΗ 0 ὑπ6 Γαι ΠΥ ὑγ Υ6 ᾿η5146 
τὐ ΟἸγἰϑοιηπθβδῦγα. [0 ΓΌ]]ονγ5. ἐπαὺ ϑορῃοο]65 οασηῦ ἤἢο παν τυυιίθη 
Βοιηθι ἰηρ' ὕο ὑμπῖ5 οθδοῦ : ὑπ Ὺ αὐ Ἰοϊηϑᾶ ἴῃ {πῆ θοπᾶβ οἵ 
ἐγ] ἀθῃῖρ πα ποβριθο!ῦν τι ΠΟΥ τἢ0 ΠΟΙ ὕΠΘΥ πᾶΥΘ 

Ρ. ὅθ8. ἀπά ΡαΒΒβον. Τωθχ. Οὐ. 0 
ἐῃ6 ποιὰ ὡς Α. 11, 8. ἃ. δο. ᾿πηϊη6- 
αἸἰαύοιν αἴέου ν. 1455: ὡς ἐτητύμως. 

Υ. 1416 βᾳ. λαϑραῖον ὡς -Ξ 
ἀγῶν αἹ Ξ΄6Π0].: ὅπως ἂν ̓ἀπατη- 
ϑεὶς ἐμπέσῃ εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς 
δίκης τὸν λάϑρᾳ κατ᾽ αὐτοῦ γινό- 
μενον. 

Ὑ. 1419. ἱππικοῖσιν ἐν ναυ- 
αἀγίοις] ὃθ6 ν. 117. 

Υ. 1420. κρένω] 1 851. ΟΥοΥ 
ΘΧΘΙΆΡΙ65 οὗ {Π15 πϑᾶσο αὺο αποίθα 
οὐ Απύ. 597. 

Υ. 1428 54. συμφορᾶς -- τῆς 
φιλτάτης ΦΟΠ ΒΟ. ΟὈΒΘΥΎΘΒ 
ὑμπαὺ ὑπο ῦθ 15 ἃ δύπαιθα δῖ σιῖν 
ἴῃ 811 ὑπαῦ Ε]Θούτα 55 ΠΡ ἰο Υ.: 
1440. ΤῊσ5Β πούο: 1 5μοιυ]Ἱά ποῦ 

Ῥαγῦδκοίη ὑπ 6 ]ού οὔ αν γ96]8 - 
ὑϊόη 5 ἀρεαζϑϑύ ὕ0 1η6, τη ΘΔ ὨΪΠΡ᾽ 
ὈΥ ὑπ ψογᾶβ συμφορᾶς τῆς φιλ- 
τάτης ἴπ6 νν]ἱδῃοᾶ- ον Τουύαπθ οἵ 
Π6ὺ ὈΥΟΥΠΘΥ αἰῖνθ ἀπ τοαγηθα ἴο 
μἷβ Ποτη6 ἃ5 ὑπ6 ἀὐθηροῦ οἵ τοκοά- 
Ὡθβδ; θαὺ Αϑριϑύπαβ ΔΡΡΙΘ5. ὑπθια 
ἴο Ὅπ6 ἔωϊθ οὗ πο86 νγγῃὸ δύ αθδῦ 
ἴο που, 1. 6. ὅπ ἀθεῦῃ οἵ Ποὺ Ὀσούῃου, 
-- Οπ {πΠ6 ρῆταβα ἔξω εἶναί τινος 
866 ῬμΙΠοού. 886. ον ἔξωϑεν ρμΡαΐ 
ἤογ ἔξω 566 ν. 1041. 

Υ. 1496. φέλης -- ξένου] ἘρῚ 
{πὸ ἔοντῃ οἵ ὑπὸ Βϑμπάθυ οἵ, Εαστρ. 
ΚδΌΡΡ!. γ. 94: ξένους 3. ὁμοῦ γυ- 
ναΐκας. ΤΏῊΘ 56η856 ἴδ: ὉΠΟΥ͂ δΥ8 
ΣΟ Π η, ΤΟΥ ΠΟΥ Βᾶγθ ΘΟΙῺ 6 
ἰο ὑπο ποῖιβ86 οὗ ὃ ἀφεκτν, 
ποβῦθ 58. 
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ΑΙΓΊΣΘΟΣ. 
3 , : ἀδ ς ᾽ ΄ 

ῃ καὶ ϑανόντ᾽ ἤγγειλαν ὡς ἐτητύμως; 
ΗΛΕΈΚΤΡΑ. 

οὔκ᾽ ἀλλὰ κἀπέδειξαν, οὐ λόγῳ μόνον. 
ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

πάρεστ᾽ ἄρ᾽ ἡμῖν, ὥςτε κἀμφανὴ μαϑεῖν ; 
ἩΗἩΛΈΚΤΡΑ. 

1480 πάρεστι δῆτα, καὶ μάλ᾽ ἄξηλος ϑέα. 1155 
ΑἸΙΓΊΣΘΟΣ. 

3 ᾿ ’ 9 3 3 , ’ὔ 

ἡ πολλὰ χαίρειν μὶ εἶπας οὐκ εἰωϑοτως. 

Π  ἜΛΕΚΤΡΑ. 
χαίροις ἄν, εἴ σοι χαρτὰ τυγχάνοι τάδε. 

ἈΙΓΙΣΘΟΣ. 

σιγᾶν ἄνωγα, κἀναδεικνύναι πύλας 
»" ς "ν 

πᾶσιν Μυκηναίοισιν ᾿ΔΖργείοις ϑ᾽ ὁρᾶν, 

ΤΠΙΒ 5086, ὙΥΠ1Ο ἢ. 616 ὑγ}1016 Ῥαϑβδρθ γθ 168, 15 ΟΡΡοΒϑᾶ πού 
ΟὨΪΥ ἴο {π6 πιδ6 οὗ ἔμ γ6 Ὁ κατανύειν, Ἀαύ 4180 ἴο {π6Ὸ νγοτᾷ πρόξενος, 
ὙΠΟ ἸνγαΥΒ. πθϑὴ5 ἃ ΡΈΡΙΪΟ οπξονδαῖϊποτ, δ Πα οουἹα πουϑὺ θ6 

πρὸς ξένου, πος πΐηρ νν 11] θ6 ὑυτοηρ,. 

γ. 1429. Α οοιηπιδ 15. τι81 18} ΡΙ διορᾷ οἴνου μαϑ'εῖν. 
απδϑύϊοῃ. 

Υ. 1427. ὡς ἐτητύμως] 866 
ν. 1414. 

Υ.1498. ἀλλὰ κἀπέδειξαν -- 
μόνον] Νούϊοθ πὸ τπιππιϑι] οοη- 
βύσιιοθοη. 8 5Πποι]α ὄχρθοὺ ἃ 
γ ΘΙ Π|κ6 ἤγγειλαν ἰηβύθδα οὗ {π6 
βιιθϑίθηθνο λόγῳ. ΤῊ νον ἐπέδει- 
ξἕαν, ΠΟΥ ΘΥΘΙ, 8150 1Π}0}165 {Π|5 βὶρ- 
ῃἰϊδοούϊοη : ΠΥ πᾶν ρτογϑᾶ 
ἴῃ ἔδοῦ, 56. ὑπαῦ "6 15 ἀθδά, 

Ὗι 1499. πάρεστ᾽ ἄρ ἡμῖν κτλ. 
15 10 ΔΙ] θα π5. ΕῸΥ ἐπ το- 
ἀυπάδῃθ, ὥςτε οἵ. ῬΆΙ]. 666: ἀρ᾽ 
ἔστιν, ὥςτε καἀγγύϑεν ϑέαν λα- 
βεῖν; 

Υ. 1480. πάρεστι δῆτα] Οἱ 
{πὸ ρδυθοϊ δῆτα 566 νϑ8. 1144 56. 
Οπ καὶ μάλα οἵ. 1118. ἀπᾶ 5 6 ἃ 6 - 
οΥ οὐ Τοηγθ. ΗἨδ]. 46 ΟομΡ. 
Ρ. 382 5: 

Υ. 1481. ἦ πολλὰ χαέρειν μ᾽ 
εἶπας] Νενϑε τοπάθυβ: γοὺ 14 
Ιη 6 ΓΘ] οἱ 66 συ ΘΔΌ]γ. 

ΦΡΡΙΙΘα ἴο ΟἸγίδοιηηθϑίγα, ἃ Ὑγοϑ ; ὙΥ 8116 οἢ ὅπΠ6 οοηΐγανν, 1 6 τοδᾶ 

Ιρμευΐ 8 

ΜΙ 14,39: χαέροις ἀν] 50. ν. 
1491.: χωροὶς ἄν. 8ὃδ6ε6 Μείῃ. 
8. 815. γ. Ἀπ οϑῦ 8. 119, 8. Β: Ρ. 

Υ͂. 1488 56. 5680]. : κελεύει ὁ 
Αἴγισϑος ἐμφανῶς δείκνυσθαι τὸ 
σῶμα τοῦ Ὀρέστου, οἵ δὲ ἐπιδει- 
κνύουσι τὸ τῆς Κλυταιμνήστρας. 

1014. κἀναδεικνύναι πύλας 
-- ὁρᾶν] ΤΠΘ᾽ ρθταθο ἀναδεικ- 
νύναι πύλας 15 ΓΘΙΊΘΥΚΘΒ]Θ δ. 5 
ΒΙΘ.ΓΥΙῊρ᾽ ἀνεωγμένων τῶν πυ- 
λῶν δεικνύναι τὰ ἐντός, πὸ το 
ΘΟΙΉΠΠΟ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη ὈΘΙηρ᾽ δόμον 
ἀναδεικνύναι, ἃ85 ἴῃ Αὐἰβύορῃ. 
ΝᾺΡ.804: ἕνα ψμυστοδόχος δόμος ἐν 
τελεταῖς ἁγίαις ἀναδείλνυται. ἄνα- 
δεικνύναι ΡΓΟΡΘΥΙ͂Υ ταθϑβ ὕ 0 5} Θ 7 
ὈΥΥΘΙΙΟΥΪΉ Ρ᾽ ΟΥ̓ΟΡΘΠΪΏΡ' ΔῺΥ- 
Ὁπΐπ 6. Οη {Π6 τοἀππάδηὐ ὁρᾶν οἵ. 
Οοά. Ἐ. 168. γένος δ᾽ ἄτλητον. ἀν- 
ϑρώποισι δηλώσοιμ᾽ ὁρᾶν, “1 
ηοίρ, 
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1430 ὡς, εἴ τις αὐτῶν ἐλπέσιν κεναῖς πάρος 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

1400 

ἐξήρετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε, νῦν ὁρῶν νεχρόν, 
στόμια δέχηται τάμα, μηδὲ πρὸς βίαν, 
ἐμοῦ κολαστοῦ προςτυχῶν, φύσῃ φρένας. 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

καὶ δὴ τελεῖται τὰἀπ᾿ ἐμοῦ. τῷ γὰρ χρόνῳ 
1440 νοῦν ἔσχον, ὥςτε συμφέρειν τοῖς κρείσσοσιν. 14θὅ 

ΑΙΓΊΙΊΣΘΟΣ. 

ὦ Ζεῦ, δέδορκα φάσμ᾽, ἄνευ φϑόνου μέν, εὖ 

Ὑ. 1441. Τ᾽ ἃ. τϑδᾶρ οὐ, 

Ὑ. 1486 5ᾳ(. ἐλπέσιν -- ἀν- 
δρὸς τοῦ δε) ἘπρῪ Π|0 Ῥἢγαδ8 ἐλ- 
πὶς ἀνδρός 566 ν8. 818 54. 

Υ. 1481 56. μηδὲ πρὸς βίαν 
-- φύσῃ φρένας] ΤμΘ. Ια ν 
ΒΟ] δῦ: μηδὲ βιαίως καὶ μετὰ 
ἀνάγκης φύσῃ φρένας, τουτέστι 
σωφρονήσῃ, ἐμοῦ τυχὼν χκολαστοῦ. 
ΤΠ ρῆναβο φύειν φρένας 15 6Χχ- 
ΡΙαϊποα αὖ Οδά. Ὁ. 149. ἀπ 801 5ᾳ.; 
ὑπὸ ἀουῖδέ ρδυθοῖρ]6 δὖ ν. 1068. οἵ 
ὑμῖ5 ΡΙαν. ΤῈ γϑὰ προςτυχεῖν 15 
ΠΘΥΘ αϑροα ἴἰπ π6 β8 16. 5686 ὃ 8 
τυχεῖν ΘἸΒοπθτο. 5,866 Αἄγνϑγβ. ἴῃ 
ῬὨὮ1]. Ρ. 88 5α. 
γ΄. 1489. καὶ δὴ τελεῖται 

τὰἀπ᾽ ἐμοῦ] Οἱ ὕπο Ῥυ}10168 καὶ 
δή 566 ν. 810., οῃ τάπ᾽ ἐμοῦ Οδ4. 
Ο. 1610. 586 Ἰηθϑηβ: ΤΥ ΟΥ̓ 66, 
ΟΥ̓ ὑπαῦ ΒΊΟΝ 15 ΠΙΚΟΙΥ τὸ γΓ6- 
ΒᾺ1ΠῚ ΤΥ 6. 18 ΔΙΥΘΔΩ͂Υ δο- 
ΟΟΙΡΙΙ5Ππ 6. ἨδθΥ ἃ ἢ ἢ 16- 
Τὰ 5: ΤΠΘΥΘ 15. 8 Δι οι 1ῃ 
{π686 νγογσᾶβ. ΕῸΥ 5Π6 15. Ππουβο] 
ΒΙΡΡοβϑα ἤο ὀρθὴ ἔπ ἄοουβ, δά 
Β5που ἃ θῸ πιϑᾶθ ἴθ βᾶν Ὁπᾶῦ ΑΘρ1- 
ΒύΠπϑ8 5665 {π|5;: θαπὺ τπ6 ΟΠ οΥτ5 
ϑη4 ϑρθούαθουβ Κῆονν ὑπαῦ 586 ἃ]- 
1465 ἴἢο ΑορΊβέμτιβ θϑίηρ' θα γαρρϑα 
ἴῃ {Π6 5η8 68 ἰα᾽ἃ ἔον Εἶπ. 

Υ. 1489 5ᾳ. τῷ γὰρ χρόνῳ Υ 
κρεέίσσοσιν] Ἡτοιο τοῖς κρείσσο- 
σιν 15 τπι8δ664 διηθιρτοιβγ, ΑΘΡΊ ΒΟ 5 
ΒΌΡΡΟΒΘ5 Βπη561} {Π6 ρϑύβοι τηϑϑηΐ, 
Βυΐ ΕἸΘοίτα τηθϑὴϑ ΟΥ̓ΘΒίΘ5.--- συμ- 
φέρειν τινί 15. Ῥὰΐ ἴογ συμφέρεσϑαί 
τινι ὈΥ {π6 ἀγδιηδύϊο ροθῦβ, ἴῃ {Π6 
Β6η86 οὗ ἢ0 ΔΡΡΙΥ Ομ 5961, 0 
δΔΟΤΘΘ Υιὺ ΔΏΥΟΠΘ. ΤῊΘ Ἰαΐου 

βοΠο αδῦ ΟΡΒΘΡΥ ΘΒ Οἢ. ὑμ 18 ῬδΒΒΑΡΘ: 
ἐνταῦϑα τὸ συμφέρειν οὐ τὸ λυ- 
σιτελεῖν, ἀλλὰ τὸ συμφέρεσϑαι 
φησι͵ καὶ συμφωνεῖν. δο Α]. 480: 
τίς ἄν ποτ᾿ ᾧφεϑ'᾽ ὧδ᾽ ἐπώνυμον 
τοὐμὸν ξυνοίσειν ὄνομα τοὶς ἐμοῖς 
καχοῖς : ΑὙἸΒΟΡΙΗ. Ἰγϑίδεν, 106: 
οὐ γὰρ οὐδέποτ εὐφρανϑήσεται 
ἀνήρ, ἐαν μὴ τῇ γυναικὶ συμφέρῃ. 
ΕατΊΡ. Μεά. 15: αὐτή τε πάντα 
συμφέρουσ᾽ ᾿Ιάσονι. νοῦν ἔχειν 15 
)οῖποά ἴοὸ ἃ Βπηρῖθ.. ἀπῆπιθγθ ἴῃ 
γ. 1018: αὐτὴ δὲ νοῦν σχὲς ἀλλὰ 
τῷ χρόνῳ ποτέ, --- τοῖς κρατοῦσιν 
εἰκάϑειν, οομρδῖο ΑἹ]. 1204, ΤΠΘ 
τἸηθϑηϊ ηρ' οὗ ἐδ ὁ1ῃ6 ῬὮγΑΒΘ 15 ὉΠ15: 
Ιθαύ ἤο ΟΌΘΥ μ86 ρον τῖμ], 
ναὺ οὗ {π οὔπου: 1 ᾶγθ ΘΏ]Υ 
Ἰροατηῦ ὑπ15 πίη, ἴο Βα θ τη 
ἰο ὑπ ρονουῆμ]. ΨΟΥΥ 5118} 
ἰθ ὅπ6 ἀϊδύϊηοίίοη. Ῥούνγθοθη {86 
Ρἤταβο ἐμέλησέ μοι, ὅπως τοῦτο 
εἰδείην, ἀπὰ ἐμέλησέ μοι, ὥρφτε 
τοῦτο εἰδέναι, {Π|6 ΤΟΥΠΊΘΥ τηθϑ ηΐπ: 
10 ΒΥ ὁᾶγ6 ὅο ΘΔ ΥΝ 818, 
ἴ.. 6.1 βύπα!ϊοα το σοῦ ἃ Κπονιθᾶρσθ. 
οὗ Ὁπ15 ὑπίηρ, αὺ ὑπ6 Ἰαϊίου: 10 
Βᾶἃ5 ΒΘΘἢ ΠΥ ὁ8 16, 50 ὑμπεί 
ΤΙ ποῦν 11. Οὔ Χο, ΘΟΥΣΥς 
ὃ,.49. 

Υ. 1441 54ᾳ. δέδορκα φάσμ᾽ 
--οὐ λέγω] 1566 ἃ 5ροοῦδβο]6, 
ΠΊΟΝΙ, θ6 10 ΒΡοΟΚοι ψιύποῦΐύ 
Θοηὐα ΠΡ νυ, πὸ 5 8 116 οαὐ 
611: θα νῖο, ΕΝ ΘΙ 6 5158 
δὺ Ββδηα,1 νι βῃ ηούτο 6 πὴδη- 
ὑϊοπ 4. Ηδ θη: 1 58γ ὑὉπεῦύ 1 
δῶ 5 ΠΒαρρθηθαᾶ ΡΥ ΘΥΟΌΒ1γ; 
ὑπ801 566 ΒΒ ΒΟΥ Ρτοϑύτα 0, 

' 
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πεπτωκός, εἰ δ᾽ ἔπεστι. νέμεσις. οὐ λέγω. 
χαλᾶτε πᾶν καλυμμ᾽ ἀπὶ 
τὸ συγγενές τοι κἀπ᾽ ἐμοῦ ϑρήνων τύχῃ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐχ ἐμὸν τόδ᾽, ἀλλὰ σόν, 1470 

ὀφϑαλμῶν, ὅπως 

Ἁ ἀκ  ωὉ... ὦ » , τὸ ταῦϑ' ὁρᾶν τε καὶ προςηγορεῖν φίλως. 

ΑἸΓΊΣΘΟΣ.: 
3.) 29 5 μβ 3 , . 
ἀλλ εὑ παραινεῖς. καπιπείσομαιν σὺ δέ, 
εἴ που κατ᾽ οἶκόν μοι Κλυταιμνήστρα, κάλει. 

ΟΡΈΕΣΤΗΣ, 
“ , » » 5. Ν , 

αὐτὴ πέλας σου. μηκὲτ αλλοσὲε σκόπει. 

Υ. 1442. πεπτωκός" Ὦϊῃη ἃ. 

ἐξ πὸ αοαβ νυ πού ν ροοά 
Τούίαπο; θεὺ ΣΤ εὐ 15 π]ὶοῖοᾶ, 
ἃ ὀὁδπποῦ θ6 ΒΡοΚϑθη ὙΥἐυ} 
ππηραηἰῦν, 18} 1 ἴο τ Ομ δῖ ἢ 
πηιηθηδϊοη θα. ΕΎΟΙ ὉΠ15 Ὁ 15 
οἰθαν ὑπὰῦ Φϑόνος δμᾷ Νέμεσις 
ὀδηποῦ, ἃ85 ΒΥΌΆΠΟΙ ΒΌΡΡΟΒΘΒ, τη δ 
{Π6 β581η6. 115 ὕσπι ὑπαὺ 10 ΒΟ0Πη6- 
ὑπη65 νγῶὰβ οἵ [0016 ΘοηΒΘ ΘΠ 66 
γπούμου ΠΠΥΥ ΟΥ ΝΘΠΙΘ 515 Ὑγ6ΥΘ 
ἰηγοκοα, Ραύ αὖ ἐπ 6 βϑῖια ὑϊπη Βοίἢ 
ὑπ|5 δηὰ οὔποθ ρδϑϑᾶρθθ ΟἸΘΔΥΥ 
5ῆ6νν, πὰ Πη6 ὑγαρὶο ροϑύβ ἀϊβύϊη- 
σαϊθηοα Φϑόνος δ5 ὑπ αοά ψ8Ὸ 
δηγθα π6 ρσοοά ἔογύιπμθβ οἵ πηθη, 
δηα 164 ΤΠ ϑῖὰ ἰηἴο οδ]δη 165, Νέ- 
μξσις ἃ5 ὕπ6 ἀοιγ, 0 ΡαΠΙΒΠμοα 
{Π6 ᾿Ἰηβοϊθηῦ υγογθ δηα ἀθ6645 οὗ 
716}, ἃ Πα 850 πιηαογθᾶ {πρὶν θη- 
]ογίηρ' ργοβρθυιγ. Ηδθηθθ {ΠῸ0, 
ὙΠῸ ἔθαγθα οὐ], το πον πδᾶ 
τηϑθῦ νυ ΔΩ στθαῦ σοοῦ, ᾿πγοκοά 
Φϑόνος. ὅθ Μοιυϊκ οἱ Επτ. ΑἸο. 
1140. δπὰ ἴο ὑπο ραϑϑαᾶρθϑ 6 Πδβ 
οοΙ Θοΐοα βἀὰ Α 659}. Αρ. 908 8α.: 
τοιοῖςδέ τοί νιν ἀξιῶ προςφϑέγμα- 
σιν" φϑόνος δ᾽ ἀπέστω. Ναοπιοβῖ85, 
ΠΟΥΤΘΥΘΙ, 15 ΟὨΪῪ τη ϑη]οη θα Ὀν {Π|656 
Ῥοθὺβ ἃ5 {Π|Ὸ ΥΘΉΡΘΥ οὗὨ ΟΥ̓ 6, 6506- 
ΟἾΔ οὗ ᾿πβόϊθηοο. ΟΕ, ῬπΙΠο οι. ὅ09 
54.: τὰν ϑεῶν νέμεσιν ἐκφυγών. 898: 
τίς ὁ πόϑος αὐτοὺς ἵκετ ἡ ϑεῶν 
βία καὶ νέμεσις, οἵπερ ἔργ᾽ ἀμύ- 
νουσιν κακά. Ἐατῖρ. Οὐ. 1862: 
διὰ δίκας ἔβα ϑεῶν νέμεσις ἐς 

Ἑλέναν. ῬΒοΘδη. 188 54.: ἰώ, νέ- 
μεσι καὶ Διὸς βραρύβρομοι ὀρον- 
ταί, κεραύνιόν τε πῦρ αἰϑαλόεν, 
σύ τοι μεγαληγορέαν ὑπεράνορα 
κοιμέζοις. γάρ. 1η6. ΟἸΧΧΧΙ. 
εα. θιπηά.: ὅταν ἴδῃς πρὸς ὕψος 
ἠρμένον τινὰ λαμπρῷ τὲ πλούτῳ 
καὶ γένει γαυρούμενον, ὀφρύν τε 
μείξω τῆς τύχης ἐπηρκότα, τούτου 
ταχεῖαν νέμεσιν εὐθὺς προςδόκα᾽ 
ἐπαίρεται γὰρ μεῖξον, ἵνα μεῖξον 
πέσῃ. 111 τοῦθ ἴο {116 Ροΐϊηΐ ἰδ νυ. 
192. οὐ {Π15 ρίαν, γῆθγο 4150 ΟἹγ- 
ἰδοιηηθϑύσα β5ϑ 85 ὑπαὺ Οτοβϑίθβ πδά 
ΤΙΡΉΓΠΥ ρου ϊθηθα, πὰ ΕἸθοῦτα ἴη- 
γόοκοβ π6 ΝοΙηΘΒΙ5. οὐ π6 ἀθδά 
Οτορϑύθϑ ἴο δύϑηρο ὋΠ6 πηριοίν οὗ 
Π6ὺ γογᾶβ. Αϑριϑῦμιβ αὐίθυβ {Π68568 
ψγοτβ οὴ 6 ΒΟ ϊηρ, δ5. 6 {μη 8, 
ἴῃς θοᾶγν οἵ Οτοβίθβ, θη τὖ νᾶ 
γΘΑΠν ὑπὰῦὺ οἵ ΟἹΥ μι πιο δένα. -τ 
Οἱ {πὸ ρῆγαβα οὐ λέγω οἵ. ΗοΥ- 
τη ἃ ἢ ἢ Οἢ ὙἹρ. Ῥ. Τῦθδ. 

.Υ͂. 1446, Κ6Π0], τθο.: βάστα ζ΄. 
αἶρε τὸ κάλυμμα. Βαστάξειν ἄο65 
ποὺ δ ο 1 ὀ ὸπρ, Ὀαὺ το 
πδηα 16. Τὸ ἀοθβ πού ἔο!]ουν ὑπαΐ 
θθοϑῖι56 Αθριδύμα5 Βα 4164 {π6 αἅτἃ- 
ΡΘΙῪ ἴον {Π6 ῬΈΓΡΟΒΘ οἵὗὨ ΤΘπηΟΥΠρ' 
1, ὑπαῦ {πΠ6 νϑὺν βαστάζειν 15 Πϑτθ 
ἀιϑοᾷ ἴπ ἔΠ6 56η86 οὗ ΠΕ 1 π σ΄. 566 
ῬΒΙΠΠοοῦ. 648 5α. 

Υ. 1449, αὔτη] [864 45 οὗτος 
ἴῃ ν. 1408, 
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ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

1400 οἴμοι, τί λεύσσω; 1476 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ: 

τίνα φοβεῖ; ρϑν 5 ᾿Ὲ 

τίν᾽ ἀγνοεῖς; 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

τίνων ποτ᾽ ἀνδρὼν ἐν μέσοις ἀρκυστάτοις 
’ 33ϑ 6 ΄ 

πεέπτῶωχ ὁ τλημῶν; 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

- - χ 9 

ζῶντας ϑανουσιν ουνξκ 

οὐ γὰρ αἰσϑάνει πάλαι, 
᾽ Δ αχθι δ 
ἀνταυδὰς ἴσα; 

ΑἸΙΓΙΣΘΟΣ. 
" - ε 3 ᾿ " 9 "» 

οἴμοι, ξυνῆκα τοῦυπος. ου γαρ ἐσϑ οπῶς 

1400 ὅδ᾽ οὐκ Ὀρέστης ἔσϑ᾽ ὁ προερφωνῶν ἐμέ. 1480 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

καὶ μάντις ὧν ἄριστος ἐσφάλλου πάλαι; 
ΑἸΓΙΊΣΘΟΣ. 

ὄλωλα δὴ δείλαιος: ἀλλά μοι πάρες 
᾿ ν ἐ 

χαν σμικρὸν εἰπεῖν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 

μὴ πέρα λέγειν ἔα, 

πρὸς ϑεῶν, ἀδελφέ, μηδὲ μηκύνειν λόγους. 
1400 τί γὰρ βροτῶν ἂν σὺν κακοῖς μεμιγμένων 

Υ. 1461. ἐν μέσοις ἀρκυστά- 
τοις] ἄρκυς 15 οὔξοιῃ ΔΡρΙθᾶ ἴο 
ΒΠΘΥΘΆ. 

Υ. 1402 5ᾳ. οὐ γὰρ -- ἴσα) 
Ηδνο γοῦ πού που ἴουο 56 6 ὴ 
ὑπαῦ γοῦ αν θθθὴ δάαγο55- 
ἴηρ πη Ἰινίηρ δ5. ἰἔ ὉΠ6Υ 
6ΙΘ ἄθδαϑ 1. 6. {πδὺ νιμδαῦ γοὰ 
βᾶγθ βΡοκθὴ ὃἃ5 ἰὖ ἴὸ {π6ὸ ἀοθϑδά 
Οτγοδίοβ γοῖ ἤν θΘθὴ βαγίηρ' ἴο 
{Π6 Τινίηρ, ΗΕ ΗΕ Μ. 

ἫΝ 1466. καὶ μάντις -- πα- 
λαι.ι}] ἀπά βᾶγεγοιῖ, 850 6χοϑϑὶ- 
Ἰοηῦ ἃ ΡΥορ μοῦ, 66 50] 0 Πρ' 
ἀοοοῖνοαν ροκϑῃ ἱσόῃῖοα ΠΥ ἴῃ 
Π15 Βθρῆη86: γοῖ οἰρηῃῦ [0 ἢδᾶγΘ 
Κπον θοξοσο παπα νπδῦ γοῖ 
ΠΟῪ 8566 ΟἸΘΑΥΙ͂Υ, ὑπ νοὰὺ 
Βῃοα]α Ρδυ ἕο 6 ὑπ Ρθμδὶὺν 
οὗ γοῦν νι Κοῦπο55, ἰ. 6. γοῦ 
ἤν ὈθοομηΘ ἃ ῬΙΟΡΠοῦ ἴοο [ἰδύβ. 

1485 

ὅθον. 1474. Οπ {Πὸ ρδυίιο]ο καί οἵ. 
Απῦ. 1102. ῬΒΠοοΙ. 921. δια Χ 6π. 
Ογτν. ΨΙ. 8, 23: καί τις εἶπε τῶν 
μυριάρχων, καὶ δοκοῦμέν σοι, ἔφη, 
ὦ Κῦρε, ἱκανῶς ἕξειν εἰς τοσού- 
τους τεταγμένοι πρὸς οὕτω βα- 
ϑεῖαν φάλαγγα; Οἱ ἃ 5᾽Π118} τι86 
οὗ {86 Τιαὐϊη ὀορ ]8 οὐ ΒΒ Η δ 4 5 
Τ156}1. Τ᾿, ΤΙ. Ρ. 492 544. 

Υ. 1468. κἂν σμικρόν] Νανϑ 
γϑέουβ ἴο Βτιὺ πη ἢ ἢ οἡ Τϑιηοϑβίῃ. 
ΜΙά. 18. 

1θ14. μὴ πέρα λέγειν ἔα] 
5680]. : περισσὴ γὰρ καὶ ἀπέίϑανος 
διατριβὴ πρὸς τῷ τέλει ἐκτείνειν 
λόγους. [8] ( Απέϊρ. ὅτ 566. 
Υ. 1400 54. τί' γὰρ βροτῶν -- 

φέροι] Βροτῶν -- μεμιγμένων 
ΦΥ͂ ροηϊνοβ ΔΌΒο]ῦθ, νν ἢ 6 ἢ τὴ 6 πὶ 
116 ΟΡΡιϑββϑάᾶ νγἱ Ὁ ἢ ΘΥ115., δᾶ 
σὺν κακοῖς μεμιγμένων 15 ᾿αϑθἃ 
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, ς΄ 5 πὸ ΄ ’ , 
ϑνηόσκχειν ὁ μέλλων τοῦ χρόνου κέρδος φέροι; 
ἀ κα δε ἃ , ᾿Ξ ᾿ 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα κτεῖνε, καὶ χτανὼν πρόϑες 

» τ 3 

ταφεῦσιν, ὧν τόνδ᾽ εἰκός ἐστι τυγχάνειν, 
ς9 Ν}} - 

τοῦ ἂν κακῶν 

1400 μόνον γένοιτο τῶν πάλαι λυτήριον. 1490 

ΟΡ ΣΤΗΣΝ, 

χωροῖς ἂν εἴσω σὺν τάχει. λόγων γὰρ οὐ 
νῦν ἔστιν ἁγών, ἀλλὰ σῆς ψυχῆς πέρι. 

ΑΙΓΊΙΊΣΘΟΣ. 

τί δ᾽ ἐς δόμους ἄγεις με; πῶς, τόδ᾽ εἰ καλὸν 
τοὔργον, σκότου δεῖ, κοὐ πρόχειρος εἶ κτανεῖν; 

1410 μὴ τάσσε᾽ χώρει δ᾽ ἔν 
ΟΡΕΣΤΗῊΗΣ:. 

ϑαπερ κατέκτανες 149 
πατέρα τὸν ἀμόν, ὡς ἂν ἐν ταὐτῷ ϑάνῃς. 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 
5 ψσ Φ΄ τ , ’ ᾿ ’ »" 

ῃ πᾶσ ἀναγκὴ τηνδὲ τὴν στέγην ἰδεῖν 
τά τ᾽ ὄντα καὶ μέλλοντα Πελοπιδῶν κακαᾶ; 

ἴον {Π|6 Ἰογθ Θομηποη κακοῖς συμ- 
μεμιγμένων, ΜΈ ΟΝ ΟΧΡΥ ϑδίοη. 185 
ΘΧρΙ απο δὖ Απί. 1989. ΤῊΘ ῬΏΥδΒ6 
τοῦ χρύνου κέρδος τι φέρειν Ρτο- 
ῬΘΥΙΥ Βιρη ῆἔθβ [0 δ ἢ ἃ ἢ Υ ὕ ἢ 1} ρ᾽ 
Ὦν ἐϊπῖ6, πο ἴο σϑῖη δὴ γὑ  ἴἢ δ᾽ 
θγραεαϊξθϊηρ οὐἕ ἀθ δίῃ. ΕῸΓ ὑπ 
86 οὗ {π6 δοίϊγθε νὰ φέρειν 
866 γ. 1009. 

Υ. 1462 5ᾳ. πρόϑες -- τυγχά- 
Ψειν} ὅ.680].: οὐωνοῖς καὶ κυσὶ 
πρόϑες αὐτόν. 866 Απὸ. 1062. ΟἿ, 
Ἐπιγ. ΕΠ. 894 βΒᾳᾳ. ποτ Ογθϑίθβ 
ΒΘΥΒ5 ἴο ΕἸΘοῖνα: ἥκω γὰρ οὐ λό- 
γοισιν, ἀλλ᾽ ἔργοις χτανὼν Αἶγι- 
σϑον᾽ ὡς δέ τῷ σάφ᾽ εἰδέναι τάδε 
προϑῶμεν, αὐτὸν τὸν ϑανόντα σοι 
φέρω, ὅν, εἴτε χρηξεις, ϑηρσὶν 
ἁρπαγὴν πρόϑες, ἢ σκῦλον οἰω- 
νοῖσιν, αἰϑέρος τέκνοις, πήξασ᾽ 
ἔρεισον σκύλοπι. δι Ἡοτ. Ο. γ, 
2580 8646. 

ν. 1464. ἄποπτον ἡμῶν] 
Ἄποπτος ἰ5 πε Βοῃ ρδββίυθὶυ 
δηα. δούίνειυ: ποῦ 566} δπᾶ πού 
ΒΘοῖηρ, Τῦ 15 ραύ ρδββίγϑὶυ, 85 

μθιθ, ἴῃ ΑἹ. 1ὅ., ΔΟΙΥΘΙΥ ἴῃ Οοά. 
Ε, τό: ὡς πλεῖστον εἴη τοῦδ᾽ 
ἄποπτος ἄστεως. ὃο ἄκλαυτος τιπ- 
νψορὺ (Απΐ. 29. δηα οἰβθινογθ), 
δα ποῦ ν δϑριηρ' (Υ. 912, οὗ {Π15 
Ῥ]αγ). ΕΌΣ ΟΥΠΟΥ ΘΧΘΙΏΡΙ65. 566 
ΜΘΒΙΠ ΟΥ̓ οἢ ΑἸδΟΥΘοη Ρ. 232. 

Υ. 1468. λυτήριον] 866 ν. 622. 
γ.1406. γωροῖς αν] Ἐξααϊνα]θηΐ 

ἴο δὴ ᾿πηρουαῦνο, δἃ5 15. θχρ αἱπθά 
Υ. 1452. 

γ. 1409. κού πρόχειρος εἶ 
κτανεῖν] Πρύχειρος 15 πϑθᾷ ἴῃ 
{Π6 β8 6 ΤΟΥ ὙΥ10 {πὸ ἀαίνο, 
Ὀγ Εαγίρί 465 στο. ἔ. 161: τῇ φυγῇ 
πρόχειρος ἦν. 

Υ. 1410. ὅ6}ιο].: 
ἐπίτασσε. 
τοῦ μὴ 
αὐτόν. 
ΡΝ ἦ πᾶσ᾽ ἀνάγκη] Οχ 

{Π6 τπι86 οὗ πᾶς 566 Απί. 770. 
ν. 1418. Τ ΥἹΟΙ πὰ 85: : καὶ με 1- 

λοντα᾽ τοῦτο “λέγει, ὥςπερ προ- 
μαντευόμενος, ἵν᾽ ἀπολυϑῇ, ἐχκφο- 
βῶν αὐτοὺς διὰ τούτου. 

μὴ τάσσε" «“ὴ 
πρύφασιν ἱκανὴν εὔρὲ 

ν τῷ ἐμφανεῖ, φονεῦσαι 
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ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 

τὰ γοῦν σ᾽ ἐγώ σοι μάντις εἰμὶ τῶνδ᾽ ἄκρος. 
ΑΙΓΙΊΣΘΟΣ. 

141ῦ ἀλλ᾿ οὐ πατρῴαν τὴν τέχνην ἐκόμπασας. 1600 

ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

πόλλ᾽ ἀντιφωνεῖς. ἡ δ᾽ ὁδὸς βραδύνεται. 
ἀλλ᾽ ἕρφ᾽. 

ΑἹΙΓΙΣΘΟΣ:. 

ὑφηγοῦ. 

ΟΥ̓ ΣΤΉΣΣ, 

σοὶ βαδιστέον πάρος. 
ΑΙΓΊΣΘΟΣ. 

ἢ μὴ φύγω σε: 
ΟΡΕΣΤΗῊΗΣ. 

᾿ μὴ μὲν οὖν καϑ᾽ ἡδονὴν 
ϑάνῃς᾽ φυλάξαι δεῖ μὲ τοῦτό σοι πικρόν. 

1480 χρῆν δ᾽ εὐϑὺς εἶναι τήνδε τοῖς πᾶσιν δίκην. 150ὅ 
ΓΟ ’ ΄ » ΄ ’ 

. τις πέρα πρασδεὲιν τι τῶν νομῶν ϑέλοι, 
, ν ᾿ - Ἣ 3 

κτείνειν. τὸ γὰρ πανοῦργον οὐκ ἂν ἡν πολύ. 

Υ. 1481. πράσσειν τι 1 ᾿δγθ τοϑίογθα τυ 561, ΑἹΙ πὸ ΜΒ. διά 
644. πράσσειν γξ. 
Ἰοηρ', 8ἃ.5 1Ὁ 15 αὐ ᾿ΠΔΡΡΟΒΙύΘ, 

ν. 1414. τὰ γοῦν -- ἄκρος] 
ΒΘ η 6 βᾶγβ: γοῖ 5884]1 οδϑυ- 
ὑϑῖην 416 1Ὼἢ 815 Ποῖιβο; ἢ 15 
Ι ἔογϑίθὶ! ὅο γοῖ 5 δὴ 6χ- 
ΟΘΙ]Θη ρΡγορμοῦ, π6 τηθᾶπδ: 40 
ηοὺ φργϑθαϊοῦ πῶαὺ 1 5}}8}1}1 Ὀ6 
ὮΘΥΘ 5] δίη Υ ΔΎ ἔαίπτε 
ΔΎΘΗΡΘΟΥ οὗ γοῦν ἀδθούμ, ΤοΥ 
γοὰ νοῦ] ΡῸ ἐμ νψογϑδὺ οἵ 
Ργοριοῦβ, ἢ γούθυθηοθ 0 ΠῚΒ 
νγοΣ 5 ἴῃ ν. 1466. 'ΤΠΘ δ] βίοη οὗ ἃ 
ἴῃ {π6 Ῥγοπόι σὰ 15. πηιϑηϊοπθᾶ 
ου ΡὮΠ]. 8381. 

Υ. 141ὅ. ἀλλ᾽ οὐ -- ἐκόμπα- 
σας] Ηδ 5885 ὑπ15 υαδἢ ὈΙΟΘΥΘΒΒ: 
1 ἄο πού 5866 γῆν γοῖῦ 5 Ππου]α 
Ῥοεαβὺ ὑπ 6 ρΡύορβμϑίύϊο διΐ, ἔου 
1 γοὺ 6 |Κὸ ΥγΟΌΥ β51τϑ, 1ὖ 
ἷθ ποὺ ΟΥΘ α116 ὑμ δύ γοῦ 
Βῃο.]α ρΡοβ5655 1. ΒΟΥ 1 Π 6 
πδᾷ ἔογθβθϑη ὑμαῦύ ἢ χοιϊ]Ἱᾶ 

ΤΠ 15 βύσδηρβ ὑπαῦ ὑπ ραχυύϊοϊθ γε Βῃοι]α θ6 γϑδᾶ 50 
14. ϑέλει. 

ρΡᾶυ πο Ρο " διὺν ΟΥ̓ Β18 
ἀδαυρύον᾽ 5 ἀθαῦ νι Π1Β 
ΟὟ, 6 γψου]α πᾶνα Κορύ 
ἔγοιη ὑη 6 ρούρούτνδ 0} οὗ 
ὑπ οῦ ὙΙΊΟΚΟΘα ἢ 6585. 

γ. 1480. δέκην) Ρ. π 5 μη 6 πη. 
ὅθ ν. ὅτο. 
Υ. 1481, ὅςτις -- ϑέλοι) 

ὙΥΒοΟΘΥ ΟΣ ἱβηοά, ΟΥἩ ἃ 5 οὔξνθῃ 
δ 8 ΔΏΥ ΟΠ Θ νΥ 15} 6 4. Οἱ {Π6 5᾽η- 
ΒΌΪΑΥ ὅςτις ΚΘ ἔθυγίηρ ὅ0 {Π6 Ρ]ΌΓΑΙ 
τοῖς πᾶσιν 566 ΑἹ. 141. θπ ΟΝ 
Ργαθθ πράσσειν τι πέρα τῶν νό- 
μῶν οἵ. 1) Θ΄ οδ.}. Αὐἱδύορ, 1, 802, 
22: ὥςτε παρὰ τοὺς νόμους τι τοὺς 

κειμένους ὑμῖν πρᾶξαι. 
Υ. 1452. κτείνειν) ΟἹ. λέγω τὸ 

κτείνειν. Τὸ 15 ἴῃ δρροβίθίοη τῖτ ἢ 
0η6 ΡῬγθοθαϊηρ' τῆσθα δίκην. ΒᾺῈ. 

1014. 9801]. γ86. τὸ γαρ πα- 
νοῦὔργον" ἤγουν ὴ μά εν. τς 



1480 τῇ νῦν ὁρμῇ τελεωϑέν. 

566 ΡὮ1]. 88. ῬΥΟΌΦΌΙΥ τυ] οΚοϑα τηθῃ 
ΔΥΘ τηρϑηΐ γαμοῦ ἔπη ὙΥΙΟΚΘΏ688. 
5. ῬΆΏΠ]. 445. καί πως τὰ μὲν πα- 
νοῦργα καὶ παλιντριβὴ χαίρουσ᾽ 
(οἵ ϑεοὶ) ἀναστρέφοντες ἐξ “Ἅιδου, 
τὰ δὲ δίκανα καὶ τὰ χρήστ᾽ ἀπο- 
στέλλουσ᾽ ἀεί. πολύ τιϑϑη8 πα τι ἢ, 
ἴῃ Οἀοθυηδη ΖΘ] ΓΘ. Κὅ0 στρά: 
τευμα πολύ διὰ ΔΥΙΩΥ͂ οι ροΒΘα 
οἵ δὴν Βο] άϊ ον 5, ἔϑνος πολὺ 
ἘΧΌΝΘΡΗ: ΟὙσΟ Ύ ὃ. 95.) ἃ π- 
10π ΘΟὨ ΒΊ Βύ 1 ηρ' ἔπ δ ΠΥ 1 6 ἢ, 
δ ΤἸΏΘΩΥ ΟΥΠΘΥΙ ΡΙδοθβ. -- ὙΠ 
{π686 ψογᾶβ Οἴθϑίθθ δῃὔθυβ {Π6 
ΤΟΥ Ὁ] ΠουΒΘ ΠΟ] ἃ τυ Ῥυ]δᾶθ5 ἀπᾶ 
Ἐ]Θούγα ἴο ᾿ηῆϊοῦ ἀθοῦ ἀροὴ Δ6- 
οιβύμαβ. Οἱ {π6ὶν αὐἰϊηρ [16 
506η6, ὑπ6 ΟΠουτβ τορθαῦβ ὕπ6 Ἰαϑ 
{Πγ86 γθύβ68. 

ἩΛΈΕΈΚΤΡΑ. 141 

ΧΟΡΌΣ, 

ὦ σπέρμ᾽ ᾿Ζτρέως, ὡς πολλὰ παϑὸν 
δι ἐλευϑερίας μόλις ἐξῆλϑες, 

1510 

Υ͂. 1488 5ᾳ. ὡς πολλὰ -- ἐξ- 
ἤλϑες} δ680).: ἀντὶ τοῦ μετὰ 
πολλῶν καμάτων μύλις. ἠλευϑερώ- 
ϑης. Τὴ ποτά δι᾽ ἐλ. ἐξῆλϑες 
ΒΙρῃϊν: γοὺ ᾶγο οϑοδρβαᾶα 
ἔγϑο. ΟἿ, Μδύ!ῃ. 8. ὅ80. ο. Βοπδὲ 
8. 110, 2. ἀπᾶ οχ {πὸ νοτᾷ ἐξελϑ' εἶν 
ΒΡ. γτηρ ἤο ΘβΘ δ Ρ6, Οο6α.". 982. 
νὰ ἢ ποίθ. 

Υ͂. 1480. τῇ νῦν ὁρμῇ τελεω- 
ἅ). ἐν] Οτοβϑίθθ. πᾶ Β]θοῖτα, ψ 80 
παν οθίεϊπθα ὑποῖν Προυῖγ, ΔΥΘ 
ΠΟΥ 581 [ο "6 τῇ νῦν ὁρμῇ τελεω- 
δέν, ἴο πᾶγθ 8 ΟΘΟΙΏΡἢΒΠ 64 
ΠΘΙΥ πα ΒΥ 818 οἴζοσγί, 1. 6. 
πον ΠΡ υὺν 15 ΘΟΘΟΒΡ]15Π64 δη4 56- 
οαγθα θγ {πον αὐΐϑοῖϊς ἢ ΑΘρΊ βίδα. 
Βτα ΔῸΚ ὙΓΟΠΡῚΥ ἰηΐουρυθίβ τῇ 
νῦν ὁρμῇ ὉΥ ὑμ15 ΟΌΤΗΘΥ. 



᾿ εχ ἣν τὰ . ἋΣ ᾿ Ε 

- ψούγανς σλλόᾶς Ὁ ἡ οντο ὑτσϑ ὦ 

ἀὖϑ, οὐλον, το γσϑπσλῦ. χἤ 

αὐ δ, θθοὸ. οὐ 

πα ΣΉ ΠῺΣ ἈΚ ΤΕ χάρι ἄλόζο, 

ἐϑϑ ε Ὁ ν᾽ τε σαν ἐρ Ὲ ΞΡ 

., ἀν. ποῖ ἐμὲ ϑὺ σαντο κι ἐπ δ 
ΤΟ σή Ἐξ  ΧῸ σϑοῖοςς Ἶ δα νοταιλον ὑπ, 

ΙΟΥ ἐόν σ Ἐν 853 ΤΡ το ἰοτασψο ἐν 
ΕΤΕ ἜΣΕΙ: τες τῇ ΠῚ Ὡς ΦΈΛΟΗΣ. “ὧς ἴον ὦ 

"ὸ ΒΊΑ βαποτ ἃ Κοϑὲ 
προς ΜΒΤΒΕΒ Ἧ ἢ ὙΠ 2Ὲ5 

εξ σεν ΠΥ Ἢ ὁ Κ αὶΐὶὰ αὐ σ ΨΙΤῚΝ α ἢ δι τ 
ΤἜ. ἜΒΑ: ἦ σῶν γονίνε μὲ ἀρὰς, 

᾿ πε Ῥ᾽ ᾿ (ἐ εν" ΠΧ ΟΣ ΨΩ 

ΔῊ ΕΒ ΡΟΒΕΘ ΟΙΝα. Ῥγλα ψοα ἸΣῊΣ 
ὕμο τὰ τρις {τ Βῖδε ΓΝ πῆ σδίᾳ ἐὐϑεῖα 
ΓΤ 5 6 ἐν ἡ τ απ Ὁ αὐ εὐ α; Ἀπ  ρΉ 

τ } ὃ ΕΠ, Ψψὸ ΙΗ ἘΒΥΓΗΣ δ᾽ ΑΙ Δδ, ἜΕΥ ΝΥ ἐκ 

ἘΠ Ρ ει ὑπ 6 δὲ γα τ τα ἀν ἘΠ 5. Ν : 

γιὴ 1:.-.β6.Ψ ἀϊπιοῦον ἰδτη 68. ὀχοορί ν. 77. Ὑηδίοῖν ἐδ ΩΝ 
ΥΘΥΣ ᾧ Δ ἢ ἷ ΦΊΎΕΦΨΕ ΕΚ κυ δ Ἵ 

ΥΞ5. 86-- 103.. δ. ̓Ἀπαραοβέῖς δγ δέδια, ΝΣ νοις γοΥ86. ἈΠΟ ΠΟὶ 
{πϊγᾷ ἀπᾶ τουν. ἀϊπιθίον οαἰαϊοοῖῖς. Ξ 

γ8. 190--184. 

120... “τ «ὦ ρἴγοοῃ. ροΙγβοιοα, (Ἡ τ μι ΕἸ. Ρ. . 585... 

ἜΠΟΣ . δος ἀρ τῶ φ δι, τὸς ὕνγο ΕἸἰγοῦης, γο 

δι τὺ ΑΝ “Ὕ“.ω {ούγδη. ἀδοίσι. 

14. ἐξέ αὶ ἀξος 

ὦ ἐν νον, πα πδὶ δωκ-νυ 

ἸΟΟΟΣ δρι 1, ἐδυσις Ὑ χης τ τῶ, δα βραδὺ ἃ πᾶ Ρϑμῖηι. ἰᾶται. 

ἘΝ ΥΩ ὡς, ιν ὩΣ ων" {Ὑ 11}. ἄδοί. 

χορ, οῷυϑῳ ὐάφιομ μας 
ἵν" 

ὡβν» ἜΣ ἘΠΕ ΦΡΊΘΒΟν αν ΔΒΕΒρ. ἀπᾷ ἐούγαιη. Ὑδὴν Ὁ 

ΦΆΘ; «Ὁ ἀΐμι. ἰαταῖρ, οδί. 
ΚΗ 

Ὁσ-υ- - ρβϑμῃ. ἰδια.. 



ΜΕΤΈΒΚ. 

γ5. 1560---ΤἸ0Ύ, 

ἘΠ τς» ἀΐπ. ΔηδρΡ. 68. 

στ τ Ὁ δἶἔτη. ἰατρ. ὈΥΒΟΠΥΟ, 

δος ἀ, λω.0Ὁ ἴνο ἰδ Ὁ Ρϑηΐἤθμι. 

«16, 

ππρο΄“σοττ7Ύὺτὸὔὕὐὐδὖὸὺ}Ὰ,;δοδν.ο ϑς.- οὐπόχδπε. δου; 

1δδ .. ὑπο πυ. ἀϊπ,. δ. οϑἵ. 

100 

10ῦ 

τ ψω, υκσ- ἸΔΏΡ. δ8πᾶ δ 180. 

14. 

ὦ ὡς Σ᾽ ὦ {ούγ 81. ἀδοί. 

ἘΣ ΨΥ ΘΙ “͵,“Ξ -γ “-. {γ1πη. θη}. οδί. 

ὩΣ ὦ ὧν. ψφι«.- Ὁ". 14. 

τυ σὺ -Ὁ {πο ϑαμδιδϑιν 62. 

πε τ μ τσ ῷ ζοὔτγδιϊῃ. ἀδοί. 

14. 

14. 

14. 

4... 7}ὺυ « δηδβρ. 8η8. ἐδιηθ. 

Ἐκ, τες, ὙΠ6 ὅδ:λδ᾽ ΒΎ. 126, 

145 

γ5. 1806---180. ἃ βγβίθιη οὗ Ισοβθ απμδρϑϑϑῦβ, ΘΟΙΠΟΉΪΥ 6816 Βροπάδίο. 

19 

ΤΠΘ γνϑὺ δα 1αϑὺ αὐ ἀϊπηθίθυβ. οαδα]θοίιο, ὑΠπ6 τ α16 ομθ5 ϑοδίδ- 

Ἰθοῖΐϊο, 8686 οἡ {π656 Κη οἵ γϑύβο δι ἀ] οὺ οὐ ἔπι. Τ᾽ γοδα. 122, 

διὰ Ἡδθτ. ΕΠ. ρ. 884. Ερ1δ. ν. 147., πὸ ἀο65 ποῦ {πῖηκ ΠΣ 

ΒοΙάΙοΥ ὑπῶῦ ὑμπθθ6 ἀπαρδοϑίβ 1 ἢ ΘΥΘΙῪ Οδ 86. ΔΗ ΒΙΓΟΡΏὮΪΟ. 

ΤΠΟΒΘ, ἴον ἰηβίδποθ, δἃῖ6 ποῦ 850 ὙΠΟ. ἃ’6 ἔοπιπα ὈΘΊ]ΟΝ Υ. 

220---298, δηα 282.---28Ὅ, 

. 190---198. Ἰορτπαῦθ αἰπηθίου δηδραθϑίϊοβ δπα 8 ἀϊδίου ἐσοομαῖς 

ῬΥδομγ οδἰδ]θοῦϊο οὐ {ΠΡ ῃ 1116 γοΥβ6, Ομ ὙΠΟ 566 Ἡ Θ ἢ ἃ ἢ 

Ἐ. ». 94 54. 

γ5. 194---208. 

ἐπα το Ἔτσ Ὲ ἀνία: ΘΏΒΡ. 

-«- 7) - εὖ ἀἴμπι. δηδρ. οϑδί. 

Ξτδον σις πρλενς δος ὙΣΙ γῆν; ΝΑ. 

- ας - πομοηϊ. 88}. 



ΜΕΤΆΒΒ. 

ΤΣ ΘΣΝῚΞ ἀοομμι.. 

ἀτιῶ, ψχς ἀπ: δηδδου 

σύς-γ τὺ - ἀμδιρ. δπᾶ ογοϑῦ. 

-χὐ--υὧὖσ ἀἴκπι. ἔχοομ. οδί. 

νυ ΨψΞ - ἄϊι. 1δι}. 

ἄρουραν τος τας πα ἘΡΉΝΝ ἡ δ, 

Ὀψυυ- αὖ ἀϊπι. 1διλῦ.- οδῦ. 

γ8. 390-- 298, ἀπηοίου δηδΡδΘϑΕ16 οδίδ]. 

γ5. 2329 δηά {π6 ἔο]] ον ἱηρ᾽ ΔΥ6 τοὐχϑιηθίθυ ἀλοισ!ῖο. 

Υ8. 381.---98ὅ. Ἰοοβ8 ἀϊπιθίου ἃπαραθϑέϊς. 

Υ. 286---248, 

“σὺ - ἀδοῦ. δηᾶ ογϑί. 

“-ῖΞ πος υυ - ὦ «Ξὐβηδ᾽ βαϊηδ' ἔδδὺ: 

τ -οὦ- το 0ηη. ΤΥΌΘἢ, ΠΥΡΘΤΙΟ. 

14. 

ἄς αὐ ων γ οσΉ, 

“σὺ - - γΡϑηΐμϑηι. ἰϑηθ. 

υσος- υ«-ὦ-- δη8ρ. δηα ρθη, ἰδ, 

244-- 4θ4, ἐἰγίτη. Δ. 

γ5. 46ὅ---477. 

“οὐ απ γον μ|-- ἄη, ὁμοτῖ. πὰ ἃ. 856. 

με ον ῖν,  μς, ΔΆΘΊΟΒΒ,, ὉΠΟΥ͂ Δ. 

- σίους {ΠΡ Ώ 8110. 

δ -Ὁ -ώσυ-) τὸ ψ ,., Σϑηῦν 

ἐν--, τυ πυν Ῥϑῃΐῃ. ᾿ϑιηθ. δπᾶ ἀΐμι. ἰδῆ. ον δεαοιγο, ̓  

τον ἄϊμηι. ἴα. ἐῤόκοο δα ΠΑ Ξς ν᾿ 

“ρον ἀκ τ δ; θη ἢ Ιοραοοᾶ. 

Δα {γ06}|66). 

εν χὰ νθ΄ ΒΥΡϑτο. 

“ὦ « ἀοοδμῃι. 

να ρι ν ἀἴτη, δυο. ἈΨΘΘΥΟΙ 

"ΑΣ ῈΣ τ ἀοολμη. 



ΜΕΤΈΞΒΑ, 148 

Υ, 417. ΤΠιοθὸ γούθο8, 48 Ὑ70}1 48 ἐποβα 1ῃ Οοά, Ἐ, 1066., ρυΐον ἔο 1 

οατίομ οὗ βορῃοοῖοβ ΡΠ 5Ποα αὐ ΤιορΖίρ' ἴπ [6 γᾶν 1820, γ6γῸ 

αἰνι4θα ἰηΐο ὑνγο γΟ 865 ὑπιιδὲ 

ἅ νιν κατέπεφνεν αἷ- 

δχίσταις ἐν αἰκίαις. 

ἑἰήϊε Φοῖβε, σοὶ 

δὲ ταῦτ᾽ ἀρέστ᾽ εἴη. 

ΤΊ γθαβο οὗ [15 15 μ᾽] δίῃ, 18 γγχ6 ΘΟ ραγο {Π6 ΔΗ ΙΒΈΥΟΡἤς γ ΟΥ568. 

Βιδ 1 πᾶν Ἰοηρ᾽ βίποθ ορϑουνϑαᾶ ἴῃ ἔπ ΤιοιρΖῖρ' οαϊδίοι ὑπδῦ {16 

ΥΘΥΙΒΟΒ πηιϑῦ θ6 Ἰοϊπθα ἴῃ οη6, 850 ὑμπεῦ {π|8 ΟΠ6 τηδ  οομδβίϑὺ οὗ 

ὕνγο αἰνίβιοηβ, ὕπ6 ἢγδὺ ἃ Ἰορδοθᾶϊο υὰθῃ ὑπΠ6 δημδογιιβὶβ ρ]δοθα θ6- 

ἴογθ, {π6 Ἰαὐου οομηροβοα οὗ ἃ ογϑύϊο δηᾶ ὑσόοῆθθ. ΝΟΥ {πο γθ 

18 πούμιηρ ΟὈ] Οὐ Ομ 16 ἴῃ Π6. ΒΥ11}016 οὗ {πΠ6 Ἰορδοραᾶϊο Ῥϑίῃρ' 

ΒΟΙ ΘΟ 65 ἸΟηρ'᾽, ΒοΙη 65 5πογῦ, δηα ἴῃ ἃ 5πογῦ ΔΒ ΘΥηρ᾽ ἴ0 ἃ 

Ἰοηρ᾽, 85 θοῇ μϑύθ δῃᾶ Οδϑά. ΕΗ. 1066. ΜϑΗΥ Β.ΠΆΠΔΥ γΘΥΒ65. ΔΥῸ 

Τουπᾶ ἴῃ ΚορΠοοῖθβ. ΕῸΥ ᾿πϑίδμοθ, ὑπ6 ΟΠ] ον ἱμρ' ἔογΠι: 

ως, ὡς σὰ ως Ὁ, 

οἵ, Οοᾶ, Ν᾿. 8ῦ8 5ᾳ. ἀμ 800 5ᾳ. ΤΥΎΔΟΒίη, 624 54. ἀπ 944 54. οἱ 

ὙΥΣ0 π6 Διμδουιβ15 οαἱ 6: : 

δ, προ ΘΑ, 

{Π6 τηθίτο οὗ ν. 471. οἵ ὑπὶ5 ρίαν. ΨΘΥΥ 5.1Ὴ1|8} 15 ὕΠπ6 τηούγο α864 ὈΥ 

Οταύπιιβ, οομβιβύϊηρ οὗ ἃ Ἰορδοθᾶϊο σϑὴὶς ἢ ΔΗ ΔοΥ 515 δηα {{Πγ- 

ῬΆΔΙΙΔο: 

Ὁ, ᾿ς ρα ῳ 3. “αὐτὼ ὦ, 

Ὑ ΠΟΙ 18 ἀἰδοιιθθοα Ὀγ Η δύῃ. ΕἸ. Ρ. 594. Ἐρ10. 211. 

γ5. 491---ὅ02. οχοθρύ νβ8..494. δπᾷ ὅ00., ν ΐο αὐ ογοίϊο, δϑοῖ σοῃϑιϑῦ 

οὐ δὰ δηξβραβϑῦ ἃ πα ἰϑηθῖο, ΒΟ Ἰαθίου 15 ομδηρθα δ Ρ]Θαθα 6 

ἰηΐο ἃ ὑὐῖργϑοῖ, ἀδοίν], ΟΥ Βρομάθο. ΤΠ βᾶπηθ Κἰπᾶ οὗὨ νϑγ868 18 

τι804 ΒΥ ΘΟΡΒΟΟΙΟΒ5. ἴῃ ὑπ15 ΡΙΔῪ νβ8. 160. 157. Οοα, Ο. 1448, Τύδοῇ. 

818. 819. 1006. 1066. ῬΆΪ], 81. 818. 819, 

5. ῦ08---809, ἐγῖη). ἰδ. 

810 

5, 810---821, 

ΕΟΥ ΟἿ Ψ6Υ86, οΘομβίβϑθϊηρ' οὗ δῃ 
-- Ἂ “ἷ,,᾿ω ἐπ. ἢ “πὰς Ὕ“Ὕῃῳω -} ἊΝ φορ᾿ τὰς ν᾿ " ΣΣ εξ 

{ ἴϑιηρθῖο ἀϊροᾶϊα μα ἃ ἰθίγδῃ. 
δΦδωω..ηγ βῴῳ. . 

ἰ ΟΠοΥῖ. ἤγροτο. 

“συ ..--ᾧ οδοῦϊ, ἤγροτο. ἢ ΔΘ ΟΥΤΙΒ15. 

10 



ΜΕΤΈΒΗ. 

μη βος ἰαΐόθῃβιὰ τῆλαι τ  ρν ἢ 
πηιτον -ῦ 880. 812, 

81 .. ΔΥ515 παᾶδ. 

πες εκ ΝΕ ἈΠΟ Ε τ 

ϑς ἸΉ; ἃ ΗΟ. 

τε  τκωδν τς ἐν ἈΠΗ͂Ν ἌΘΠουῖ. ΜΙΒΙ Ἐπ Ἀπογτιδῖ δ. 

820. Ὅὕ0 ὕὍὍΛΧᾳαὐὐρ συν ἀν ̓Δοίταπι. Ὁ ον. 

ἷπ- ως, τ΄ οβονῖ. ΜῊ ἃ ὑσόοθθο.. 

γ5. 884-- 848. 

“κω - οἵοῦ. δηα ἐτο 665. ᾿Ξ ς Ι 

885... ἃ τὴ τῶ πὶ ϑήδιη ἐἠ πὰν᾽ 
ΝᾺ ἐολ ΜΕΘ δ αι, παι οοατο ος ᾿ ΐ 

-,τῦῦ -, --:ῷὺ ἀἴπι. δπᾶρ. οδ΄. 

“ς 880. 891. |- ( ( ᾿ 

|- ς Ι Ι "ωσ αἴ. ογοίϊο. 

840 Ἔπρὴν ον ΔΩ͂Σ ΟΡ θεοῦ ἀοομηι. 

ως ΕΣ ΤΟ ᾿ς λυ υν 5, χα ὅν νον ἰδ ΘΙ ρτιβ. 

τες  Ἰοσδοδδϊῖο, 

γ5. ἄγον νι εν ἐξίπισεος ἸΆτη]ῖο8.. 

ΠΥ. 1041---Ἰἰρῦϑ.Ὁ Ἰολ τῇ 
ἜΣ μα : 

““φη᾽Ἣφϑλυω « Ἶ |- ς ': [- ς ς 

Φ«ΨΦως.νΝἬἪ φὡ σω 

1020 του Ἐν ἐῶ ΠΡ; ΟΣ ΥΌΘΠΟΘΕ, 

-ησυύσς-γν- ΘΊἼγοΟΙ. 

Φ, σε  ς ὅπ 

-σ, τὺ - Ὁ ρῥδογθού. (Ἰγό. 68 1.). 

τ Ξε δέ ε θπρ είς τ τεες Ομ γοῦύβθ οοηϑιϑύϊηρ οἵ Ὅπου απ] ἴοι : 

ξι 10πθ  ι  ρδξνς, ς ΩΣ ] ἀηᾶ αἰ πη 65, Θπαϊηρ τυ ἱθΠ αὶ Ἰορφοοαϊι 
Ξῷ ὑτΩλο ὦ πτν τ τὰ ᾿ ΘΟΙΒΙ ΒΡ; οὗ ὅνο ἀδοίν]β ἀπ {Π|Ὸ 58 1Ὲ 

- 
πα, σῶν ἰῷ Βα. οὗἉ [Υ06 668, 

γ. 100---ἸοτΟ. 
1006 ... ὖὦὕ..- ρΡοπέποηι ἀφο]. - 

Ὰ 



ἷ τυ σν, τὺ - ὑνὸ ορεεῖ68 δπᾶ ἃ ογοίϊο. 

Σὰ ες -ὖ ρομίμοι. ἀδοίγι!. 

νὰ ἐὐβρνν πιο Π τὰ ρῶς ἀμ οξοῖν. ἩΝΙ. ἀπδονιδῖθ -ὁπᾷ 

ἜΞΦΝΣ ΠΡ Ὲ. 

πο ἰκλκοντο; τε ξκε ἐς ον ογλρν τ: τούταπη. ἴδια, 

νυ - -, κυ --ἡ ἔνο ρϑῃΐμοπμι. ἴδ. 

8. 1139--.-1148. 

τ ἐπα ἀπο οϑδιιϑ, 
χρῶ εὐ δὶς ῥα - πιοποιη, ἅπᾶρ.. 

ΜᾺ ἀπαραοδί. 
ἄρον Ὁ δον. 120. 

Στ 800. 1139. 

Υγ5. 1213.---1288. 

ἜΣ τῷ ἀϊροὰ. δι}. 

προς || Ὸ ἀΐω. ἄοομπι. 

ἐκ ω τν κρέα δοκω τ {χῖτη. θη}. 

ψ:" Ῥδοομίπβ. 

ο πῆνυ- ΠΕ ὩΣ νὰ ΚΕΝ ἌΨΗΝΝ. 7 7 

ἄϊπη. ἄσοϊμι. 

απ. μη. ἱϑκηδαχά,, ὀτθῦ.» ὄνγο 

ΥΘΟ 608. ἘΠῚ ἘΣ 

οἰ χορ ὑσπηοῦθν ἴδιαι. 

1926 14. ἘΣ ΠΟ). ράϑυο πὴμε 715 τὸ 

φ υς ὡς δ ΠΣ ἴδ. ὈΥΔΘΠΥ Ο. 

σύυΐνυν ἊΣ τ ποτ τς, ἄχρι ἀοοῖμη. 

1280. ἈκαλιρΈΡΣ σα, ὁ ἔπη, ὁ θς 

, - νυ τοῦ ἄοοβιπι. 

ὑσνίτη. ἴἰδτηθ. 



148 ΜΕΤΈΒΞΒ. 

γ5. 1254---1208. 

πιο δ δ ΨΉ τοοπαΐο. 

ΒΟ οὐ ολη ν ριξις, νὸς εὐΐπη. ἰδ. οδ΄. 

εὖ να ες ΑΡΕΝ.ν, ΈΤΕΗΝΝ, 

ΕΝ Ὁ ΚΠΑΜυ ὑτὰ ὁ α τὰ ἀνί λο, Οὐδ ιν {ως ριδ με οἷ 

14. ' 
ὑγίτη. δι). 

1260 ὦ ....-- Ῥϑοολξπ8. 

1α. 

Υ. 12602---120ὅὉ. ΑΒ5 [Π656 ν ύ865 ἃ16 οουγαρῦ, που οδηποῦ θ6 γϑαπορᾶ 

[0 ἃ Ροβί(ἴγϑ τηθύγθ, ἃ 1 μᾶνθ ὑπθγθέογθ γϑῥαϊηθᾷ {Ππ οἱ ἄϊνίβίοῃ 

οὗ {πὸ Ἰἴη65 ρυθβουυϑθᾶ ἴῃ Π6 ΘδΥΥ οαϊομϑ. Βευῦ ὕΠΘΥ ΔΡΡΘΑΥ 

ἴο Ὀ6 ὑγχοομδΐῖο, {|κτ Πο056 νυ βίοῃ ἔΌ]]ονν, ν5. 1260---1268, 

5, 1269---1364 {γπη. :ϑι}. 

γ5. 19608---1571. 

1906 ον ρος ΠΟΘΙ, 

να οι τς Σ α.: ΟΠ, 

ὑγῖμη. 1ϑ}. ς 

μι ως, αν ὧν πη; ΘΟΘΏΤ͵Ω, 

υταυσ ἀοοβ. 

15:10 τοῦ, το ει ἔπδλδι 

-Φ να, κε {τῖπὰ ἰδ. 

γ5. 13879---[984, {τἰτ. ᾿ϑι . 

γ5. 1386---1399. 

πεσε ΝΣ δ ΝΝ......... 
1988 .,. «ὦ. ὦὖ- ἄπ. ἴδ. ὈΥΦΟΙΥ ο, 

ὑγῖτη. 1ϑ Π]}. 

14. 

σου ον ΜΙ, δέον, ΡΟΘΗ, 

ι ΔΑΝ..." ἐόν τ δὰ ὑγῖπη. 18,10. 

1890 14. 

14. 

1α. 

Φυ-«- Ὁ υ - Ὁ. -π-ὺ Ἰορσδοθᾶϊο. 

ἁ 
»-- δ. 

ἠδ ἐς -ὧμὦ 

ἐύψπνν, τὺ -ν -- Ἰοσδοθᾶϊο,. 



ἐς ὼς ἐδὼ ἄϊρ. ἸΦΙΩ. δπᾷ ὑσῖπα, ογθῦ. 

ον: ὈΑΘΉΝΝ πηγπιτυς-,  - - ἰούγϑμ. ἰδιηῦ. οδῦ, : 

τ Πγρμαῃ. 
--1482.. ἐυΐπα, ἸδτνθΡ. ἼΓΣ ον 
- δι ἀπδρδοδίϊο βυδύθμι, οοηβίβεϊπρ, οἵ ἀϊπηοῦου γ γΒ68. 



ἈΜΜΎΔΗΣΙ 

Ῥεὰ αν τ Πα ἰπτ ἀμῇ 
ποῇ σἀαδιλοὶ,, ὦ 

; ν 
ζ λὰ ἥ ἀν Ὁ ὠϑρριῖς ἐν ΤΣ μον 

: τυ τα τῶν το α ἢ Ἶῦ Ὁ οἰκτόθ, ἐπτϑὰςΎ8 91} ν᾿ ἐὰ τοῦς" : 



Νὰ εἰς ϑωωωδκνδοὶ ον ϑδ “ον μμν.».......Ὁ 

Α 
ω ᾿ " »" 

ἀγγελίαν ἁπατᾶν 104 

ἄγειν ἄχϑος. 118 

ἀγλαία ἴον ἡδονή 904 
Ἀσδουδεύνο 207. 818. 940. 1017. 

τ 1880 
--- ἀουθ]ο.. . 144. 967 

ἀδυπνόων. ς 471 

αὴρ γῆς αν ρος. 87 

ἀϑεώτατα 123 

αἷμα 181 

-- φυσῶν 18θ0ῦ 
Ἐπ ἔον ψυχή 1898 
- ἴον μάχαιρα. 187 
αἰών ἃ εεεαν Ἰ0οΥ. 1068 
ἀκλαύστος δοίϊνο!Υ 89 

ἀκούειν ν 10} ἀδίϊνο 219 
--- τι ὑπότινος. . πρ 5849 
ἀλλά .. 404. 996 
- οὐρα 1890 

ἀλλὰ --- γὰρ ; ὅ82 

ἄλλος ἴον αὖ. ὅ88 

ἄλλοτε οὐ θα ἴῃ μὰν ΜῈΝ 

ΟΙδιιθθ ἐερατς 189 

ΑἸ θΙρυ 165 οὗ ΘΧΡΓΟβδίοῃ 180 

1423 
ἀμφέπειν ἴον ἔχειν, 6038 

ΑἸ ἴάτϑαδ᾽ 822 
ἀναγκαίας τύχης. 48 

ἀνάγκῃ προτρέπειν 1114 
ΑΠδοβτοπίϑιη, οἵ ΒΑΓΟΘ 114 

᾿ΑΠδΟΟΙαΠοη 188 

ΙΝΡΕῈΧ 

ἀναδεικνύναι πύλας 1488 
ἀνήκεστον , 8511 
ἀντέϑυρον 1410 

ἄνωϑεν ἴον ἄνω 1041 

Αογιϑῦ. 20. 58. 48. 06 

-- τη[ηἰ{ῖνο ἴον ἔαύαγα 488 

- ραυῦϊο. τυῖδ ἐπαύαγο βθηθοὸ 1008 

ἀπερίτροπος : 1τ0 
ἀπ᾽ ἐλπίδων. 1106 

ἀπολείπεσϑαί τινος 1150 

ΑΡΟΙο. 052 
-- ϑιρ]6 οἵ, δὖ ἀξρον 6 

Ὁθ ΤΕ ΠΑΝ οὖ Μορεγα 024 

-- βΒίαϊπο οὗ. 180 

ἄποπτος, ΡΥ 1404 
᾿4ρά ἷ 111 

ἄραρεν ἴον ἥφεϑεν ψμΝ δθο. 144 

ΑΥ̓ΡῸΒ 4 
ἀρέσϑαι δίκας 38 
ἀρχέπλουτον.. 78 

ἄσκοπος, τι865 οἵ :848 

ἄστομος 111 

ἄστρον. Θ6 
ἄστρων ῥιπάς 10ῦ 

Αϑβυπάορίοῃ τ0ῦ 

ἅτε 148 
ἀτυζόμενος : 140 

Αὐρτηθπῦ οχηϊίοα. 102 

Β 

Βδτοθ 114 

βαστάξειν 144 



152 ΙΝΌΕΧ. 

βέβηκα . 9602. 1180 ἔμπυρα. ͵ 
βίᾳ φέρειν 112 ἐν Δάνοθυθ 
Βίρϑθ 112 ἔνδον ϑυρῶν 

ΒΙιγὰβ, {ποῖν τὐπροδννα ἴο ἐντέτηκε : 

Ραιθηΐβ. : 1041 ἐξάρχειν λόγους τινὰ. 
βλέπειν, οἵ πἴς. 1001 ἔξωϑ'εν ἴον ἔξω. 

ἐπείγειν ᾿πίγαπδιύῖνο.. 
Ο ἔπειτα ([πϑΥθέουθ).. 

ΟἸΥΥ βού θυ ῖβ 164 ἕπεσϑαι ἅμα τινι 
Οταβῖθ. 805 ἔποικπος ἴοΥ μέτοικος. 
Οὐδ 114 ἘτϊρΟη 6 

ἐῤῥειν : 
Ὠ ἐσϑλὸς ἴον πιστὸς. 

Πδίῖνο 2θὅ. 806, 488. 761. 869 ἐστι οὐ οᾶ. 
-- οὗ ἱπβέσυπηθηΐ . 125. 886 ἔσω ἴον ἔνδον 
-- οἵ ΡΙδοθ . 109. 488. 1819. εὖ κατέχειν 

-- ἔογυ δος. ψ 1 εἰς 184 εὐπατρίδα βλαστεῖν 
-- οὗ αρβίγδοξ Ὁ} ποῖη. οὗ ἐφέστιον ἴον ἐπὶ τῇ ἑστίᾳ. 

οπογϑίθ 1108 ἔχει τιδ6ἃ ᾿πηρ θυ ΒΟ ἈΠ 

δὲ τορϑαϊθα αὖξον. ἃ ρᾶῦϑῃ- ἔχειν ὑπο στήλην 
ἘΥΘΟΣΝ ρον ρει τὰ {18 “2 ζ 

-- ἴῃ ΔΡοδοϑβ15 ; 1 .. “ 2 

δεδορκότα ἴον ζῶντα. . . ΘΘῦ  Ύ 
δεῖ . 882. 699. 108ὕ Ηη 
δειλίαν ἔχειν 844 ἠνϑισμένος 
ΒΘ θογδύϊνθ ἀξάθημηε δέον, ἬΝ ἥτις ἴον ἡτιτοῦν . . . . 

Νδορρο 5 πον δ18 

δέχομαι νἰν ταβηϊεῖγο χω Θ9θ 
βούλομαι 1286 ϑάρσυνε ᾿πἰγδηδιίίνο. 

δίκας ἀρέσϑαι ἴον ὃ. ὑπλῖν: ὥραάσος. 
νειν ἸΡΛΟΥ τὸν; 88 ϑρέμμα 

Ζέκη ΕΥἈῸΡ 408 

διόλλυσαι ἐπ᾽ δ ροὶ 188 οἰρῖς 
δισσῶν ὀνείρων. 082 ΕΠῚ14] Ιονϑ οὗ Βιγᾶβ.. 

δορύξενος ἴον φιλός 406 ἘΠ ΥΪΘ5 : 

δύσϑυμος. : 586 Ἐαΐατο δπᾶ ὡ ; 

δυςφορεῖν ᾿ῃϊγϑηϑιςῖνο 247 

δῶρα ἴογ οομηιηοᾶδ 888 α 

γάρ, ῬΘΟΌ]ΔΥ τι56,.. 

Β Θοηϊῖνο 8β10. 817. 887. 
ἕδος. 188 409. 888. 908. 

εἶτα οἴϊον μαχιρὶς ὅ8. 991 1096. 1192, 1128. 

ἐκ τοἀαπαδπς. 224 1190. 1814. 1868. 

ἐμμην᾽ 214 -- ἀοιθ]ο.. . 668. 
ἐμρέπων . . . νι 4198. ἡόγνή  . . .. Ὁ τ μα 

398 

100 

{8 

1292 

48 
1428 

1412 

338 
2406 

182 Ὁ 

ὅ16 

δ 7 
24 

488 

1082 

490 
1064 

412 

{τ 

τ01 

1008 

42 

1102 

899 
488 
009 

1041 

112 

48 

681 
489 

1088 
1188 
1400 
1204 
1214 



ΙΝΘΕΧ. 155 

Ι ; 
Ππηροτούνο (0 ΒΘ Βρρ]! 164, 687 
Ἰπηρουίθοῦ ἔου Αογϊϑῦ. . , 616 

Τηδηϊῖνο 212, 8860, 1018. 1821 
-- ΤΟΥ πηρογαῖῖνο.. .. 9 

-- ψ 1 800. ἴῃ γοϊαῦϊνο εἴνδὰ 41 
τ δοχίδὺ ΤῸΥ ἔα. ... 48 
ου ὉὙ Π  Ν1. 

ἐπ ιοχρηόδεινο.. . ., 9... .,:1987 
-- γοάππάδης . ,. 784. 1438 

Τηϊουγοραύϊνο Ὁ. πηρουϑίῖνο 814 

πο πο ντρη ᾿ς ς τουτονί τ οθθ9 

ποέἘουτστ τς, ,τονς ὔ 
ππῆθα τὶς, 154 

ἵππος εὐγενῆς . . . .. 2 

ΒΕ  ,  ,  μρ θΑβ 

Κ 

καὶ. 1282, 1466 

ποὺ πρὶ ἀπο ἰχεῦ, μὴ ἀῶ 97 

--δή. 910; δ4δ 

νοαχκὸν ῥῆμα. ς........β.0.. τε 5ι81 
ἀρ δῆ». ᾿ς { ἸοΡΊ ἀπ αν θῦ 

πεν ς΄, τς τἀἠβκ ρ, 8398 

καρατόμοις χλιδας . . . 2 
πατέχεινεῦόί. . . . . . 490 
κέκευϑεν, ἰυϑηβιθύῖνο. . . . 1099 

κλέπτειν σφαγήν. . .. 87 

κλύειν ῖῃ ρθη. .. 411 

κοινός δὴ οριἐπϑὲ οὗ Ῥονία 

ἀπ οθ΄. ς-οἰδιχνα  9 08 

κοινότοκος ἔλπις . . . . 840 

ΠΝ Ὃὃὲὸ ἘΠ ρον ἘΟΤΩΝ 

ΝΡ τυ τες ΘΕ 

πο τ - 0... 
πον δεῖς, τ τὺ τς μὰ ὐϑϑϑ 

Λ 

λαμπρόν. .. ΛΉΚΝΠ 

λησόμενον, τιδ68 διβεῖνοι» ... 1229 
γα  οἰου τς τ -- 689 

λόγους ἐξάρχειν τινὰ. . . ὅ48 
λύειν : . 600. 988 
δε ὁ, νηνεβεγανν»» θ 

“Μυκοκτόνος. . ὁ τω. 6 

ἀστὸς, τ, Ἵ 

λυτήριος τοῦ φόνου . . , 4389 

Μ 
Μαβου]ηθ. . 592, 788 

μασχαλισϑῆναι ἀρ τ ος τ ρος 489 

μάταιος ἀ τον Ἐτ σατο ΠΝ τ... 

ματαίᾳ ψυχῇ, ἐξ ἀνὰ, Ὁ ἡ ξκις ΘΗ͂ΝΕ 

μάτην ἴον ψευδῶς. . .. 69 
ἀγεσερο᾽ τρῶν δος Σέξτος 46 

μελέτωρ ἀμφέτια . . . 880 
μέλλειν ἴον βραδύνειν . . 811 
ΜοΥΟΌΣΥ 111. 1576 

Δίδῖτοθ.. . . τ ρύ ϑΣ ΦΨΆ56..149 

μητρὸς καλεῖσϑαι παῖδι . 89 

μιάστορα ἴον ἀλάστορα. . ὅ90 
ΡΒ στοὰς ἡξετπ οὐ θθ 

᾿ Ν 

ἡ γντιςς πὸ ιν ΟΝ 
Ναορδῖνο τοἀππάδηῦ. . . 1107 

ἜΤ στ Υν ΝνΠ|- 

Βδο  ΠΉΣ οἴ ὅς γόνος 588 

εν ον αὐτὰ . .. «0... 1} 81} 
Νοιηϊηδίνο ἴον γοοδίϊννο 491. 621 

νοσεῖν οἵ ἃ Βοῦϑα . . . . 108 

νοῦν ἔχειν αὶ ἱπδηϊ να 996. 1489 
ἡ ῸΣ φόξι.. . 1, 1πἰρένο, αμονϑθῇ 

ἐτοῖχ τ 

ξυνοίσω ἴον συμπονήσθω. . 929 

Ο 

οὐλέϊξαι ἄταν οὖ... αονντ τ: 0 

ρου Σ  αδθ 

οἰμωγὰν τάκειν. . . . . 191 
οἰστροπλήξ τ ῦς τ ρηπηι “δ 
δύνα, πὰ: Ὡοτ ἈΩΒΡΘ 

ὁπλιξέσϑαι ΟΥ δ ρέδαι ΘΒ 

ὅποι ἄοτ]6 Υ αὐγαοίΐοη. 90 

Ορύφθεινο ον Πηρογδύϊνο 1432. 1466. 

ὅπως ΜἰΠΝ ἑπέατο . . . . 946 

δ δ'ὃρψ“ἔοεηᾶἄΔνἕἷ[΄ῇῆΠΠλγὈ ῸΤ ς ρΣ 861 
ε - ΕΥ̓ 

ὁρᾷς : οὗ δαππομιίίοῃ οὐ ὁθῃ- 

δυο τ, . ὦ μουν [ἢ 



154 ΙΝΌΕΧ, 

ὀργά ἀκ εν ΕΔ ΒΒ ἘΝ : Σ 

ὀρϑοῦσϑαι ἐκ ̓ ψάρϑου, ΕΟ οΎθ9᾽. δϑίθαϊος δ: ἢ Ὁ ΕΝ 
ὁρμή Ἶ , 1485 β'ροηῃθθομπορβ ἱηνοϊνοα 1902 

ὅστις, αὐρέῆα: ΒΝ ἜΡΈΤῚ 1481 ΞΙΠΡΊΌΪΩΥ γὙοθυυηρ' 0 ΡΙαγᾺ] 1481 

οὐ δή 1101 σταϑμός ; 1812 
στήλη ἐσχάτη. . . . -. το 

Π᾿ ΒΘ γοΡμἶτ5.. . 45. 1090 
συμφέρείν τινι ἴογΥ συμφέ- 

παλίῤῥυτον ἐπ χὺς 1898.  ρεσϑαί τινι ᾿ 1440 

πάμψυχος. . .ὄ ... -- 826 σφαγὴν κλέπτειν. . . . 871 
παρείς . 119. 806 βαθ)]οοῦ 1 Ἰαδου οἴδιιθο.. 441 
ῬαυίτοῖρΙο.. 920. 1487 σωκῶ ἴον ἰσχύω . . . . 118 
-- ααϑποῦῦ {πὸ ρτόποῖ.. 848 : 

-- ἴον βυθβδίθηϊινο.. 1518 ἐὰ 

πᾶσαν φωνὴν ἵέναι . . -. ὕδϑ8 τάκειν οἰωωγάν. . . .- - 131 

πατρός ἴον ἀνδρός. . . 884. 868 ΤαηΐαϊαΒ. . . . - - ἢ 10 
ἘθΙοΡρδ . .. 00οὐ ρδδθδο τος ττὐ τε ρο οὐ Ν 

“ἴστῦο Σου πῖςο κῶν τες ἐν ἐοβΘ ἘΝ ἀπ τ δ 8. 1991 

ῬΙΘοΠδδὴ . . . - - 98ῦ. 1867 τελευταίαν ἴοΥ μεγίστην. . 2604 

πλοχή. . . «τ ..ὐὖὖ ΟΘΟ5Ξ5ὃ800 τέλλων ἔοι ἀνατέλλων. -. 686 
ῬΙαΓΑ] ἃ 5 στηλο ἐνὸν ν 190 τητώμενος ἐς 1801 
θεῖ εἰς τ εὐ τι  ἘΡΙΘΑΙ 6 884114} ΠΟΙΒΘΒ. 9958 
πολλὰ --- δή. «807. 608: .887 ΤΗΪΩρΡ ΤῸ Ῥοσβόη. . ΠΕ 88. 
ῬοΙιρ ὑπ δοῖον.. 1106 τις οὔἰθα 1104 

ἀϊρέπεξιν τ πῦον στο σο 6 51. ζλήμων ἴογ ΟΜΝ . ΡΒ 8.89 

Ῥυϑροβιθίοη δὐου 105 οᾶδο... 802 ΤΊηθβῖ5. 1000 

προνέμεται ἀ 805 Τύῤηδροπίύίοι οὙ του τὴς ΕΡΛΕΗ 1.55 
Θεόποῦη τοδυπαδηϊ. .. 0404. Ψτοΐδ... .᾿.. ἘΠΕ. 

πρὸς τοἀππᾶδληθ. . . . . 49 τυμβεύειν ἴον ἐν τύμβῳ 
πρόρκειμαι ....-ῸΘ ...Ὁ. 9388. ᾿χρύπϑειψ 1. ὁ Π 5 μας ύνΒ0 8 
προστατήριος . .. - . 634 τύχης ἀναγκαίας . . «. .48 

προστῆναι εν νον, 1868 τύπωμα χαλκόπλευρον . . ὔὕ4 
τς φύψον "ἐπ τοτυε, τὲς ος θ 88 ἐΥΟΚ 

προςτυχεῖν ἴοΥ τυχεῖν 1451 Υ 

οὐδ... οὐ ϑ ἃ ΝᾺ 

πῶς νι ἢ ἀομΠνογαξῖνο. 600η- ὕβοιν ἔχειν. ... .... δι 
ἡυποίνθ. :...:.....τὦ ἐβ φουτῦθι ὑλάντεῖ ς΄. ἃ, δ Ν, 

ὑπεξαιρεῖν 1898 

Ω ὑπηρετοίμην ᾿ ; 1281 

Ουλύδαν, ἢ ὦν πὸ ωΧ}8 ΠΡ ΤῊΣ ϑλος 

Ῥ Υ 

ῥῆμα κακόν. ᾿ . . .- - ΞΡΟ6Ὶ ψοῶ βιρρτοββοᾶ 1428 

ῥιπὰς ἄστρων. . . .  10ὅ Υργβθ5 οἴη 94. 1408 

ἴδοι": ἰεος ΓΝ Ἢ 



εν 46 χαλαργοὶ ἅμιλλαι .. 

8ὅ6: Σ᾽ γ».ὴ δΠιι|᾿ τ λους 
112 γχρῇς ἴον χρήξεις . . 
84 χρέμπτειν ἀεὶ σύριγγα 

1069 χρυσοδέτοις ἕρκεσι. 
81 
1441 πι- 
908 ὡς τοροαίο. . .. 
888 ὡς μὲν ἐν λόγῳ. .. 
δι: ἡπίας . ἐπΠς , 

1800 ὥςπερ τοἀιιπάκης αὐδον ἴσον 
1906 ὥστε τοἀππᾶεθς . . . . 

«. 



ὙΠ ἀδενάχι, δι 

ΤᾺ τον ὑπθρνερῶς ΤῊΝ 
ΒΕ Η πα Ἐπ τα. δεν 



ἦν ΡΒ ἙΟΣ 

) -» 

ἥ'ποϑανόντα Πολυνείκην ἐν τῇ πρὸς τὸν ἀδελφὸν 
μονομαχίᾳ Κρέων ἄταφον ἐκβαλὼν κηρύττει μηδένα αὐτὸν 
ϑάπτειν. ϑάνατον τὴν ζημίαν ἀπειλήσας. τοῦτον ᾿άἀντιγόνη 
ξ 91 ᾿ ΓΙ -» Ά Ἁ » ᾿ ͵ 

ἡ ἀδελφὴ ϑάπτειν πειρᾶται. καὶ δὴ λαϑοῦσα τοὺς φυλα- 
Ἴ Ἷ »" τ 2 Ξε 4 ’ " 

χας ξπιβαλλει χῶμα, οἱς ἑπαπειλεῖ ϑανατον ὁ Κρεων. εἰ 

(μὴ τὸν τοῦτο δράσαντα ἐξεύροιεν. οὗτοι τὴν κόνιν τὴν 
ἐπιβεβλημένην καϑάραντες οὐδὲν ἧττον ἐφρούρουν. ἐπελ-- 
ϑοῦσα δὲ ἡ ᾿Δντιγόνη καὶ γυμνὸν εὑροῦσα τὸν νεκρὸν, 
ἀνοιμώξασα ἑαυτὴν εἰςαγγέλλει. ταύτην ὑπὸ τῶν φυλά- 
κῶν παραδεδομένην Κρέων καταδικάξει καὶ ζῶσαν εἰς τύμ-- 

-»" ἀ τε ΣΝ ῇ δ ᾿ Π ολ κι 

βον καϑεῖρξεν. ἐπὶ τούτοις Δΐϊμων. ὁ Κρέοντος υἷος. ος 
ἐμνᾶτο αὐτὴν ἀγαναχτήσας ἑαυτὸν ἐπισφάξει τῇ κόρῃ 
ἀπολομένῃ ἀγχόνῃ. Τειρεσίου ταῦτα προϑεσπίσαντος. ἐφ᾽ 
ᾧ λυπηϑεῖσα Εὐρυδίκη, ἡ τοῦ Κρέοντος γαμετὴ.. ἑαυτὴν 

χατασφάζξει. καὶ τέλος ϑρηνεῖ Κρέων τὸν τοῦ παιδὸς καὶ 

τῆς γαμετῆς ϑάνατον. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΤΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ. 

ΖΠντιγόνη παρὰ τὴν πρόςταξιν τῆς πόλεως ϑάψασα 
τὸν Πολυνείκην ἐφωράϑη καὶ εἰς μνημεῖον κατάγειον ἐν-- 
τεϑεῖσα παρὰ τοῦ Κρέοντος ἀνήρηται᾽ ἐφ᾽ ἧ καὶ Δἵμων 
δυςπαϑήσας διὰ τὸν εἰς αὐτὴν ἔρωτα ξίφει ἑαυτὸν διεχρή- 
σατο. ἐπὶ δὲ τῷ τούτου ϑανάτῳ καὶ ἡ μήτηρ Εὐρυδίκη 
ἑαυτὴν ἀνεῖλε. 

Τὸ μὲν δρᾶμα τῶν καλλίστων Σοφοκλέους. στασιά- 
ξεται δὲ τὰ περὶ τὴν ἡρωΐδα ἱστορούμενα καὶ τὴν ἀδελφὴν 



ΥΙ ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 

αὐτῆς ᾿Ισμήνην. ἃς ὁ μὲν Ἴων ἐν τοῖς διϑυράμβοις κατα- 
πρησϑῆναί 5) φησίν ἀμφοτέρας ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Ἥρας ὑπὸ 
“αοδάμαντος ὅ τοῦ Ἐτεοκλέους. Μέμνερμος δέ φησι τὴν 
μὲν ᾿ἸΙσμήνην προςφομιλοῦσαν Θεοκχλυμένῳ ὑπὸ Τυδέως κατὰ 
᾿4ϑηνᾶς ἐγκέλευσιν τελευτῆσαι Ἶ). 

Κεῖται δὲ ἡ μυϑοποιία καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν ᾽άντι- 
γόνῃ" πλὴν ἐκεῖ φωραϑεῖσα τῷ ΔἌἔἵμονι 7) δέδοται πρὸς 
γάμου κοινωνίαν καὶ τίκτει τὸν Μαίμονα. 

ἩἪἩ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Θήβαις ταῖς 
Βοιωτικαῖς. ὁ δὲ Χορὸς συνέστηκεν ἐξ ἐπιχωρίων γερόν- 
τῶν᾿ προλογίζει δὲ ἡ ̓Δντιγόνη᾽ ὑπόκειται δὲ τὰ πράγματα 
ἐπὶ τῶν Κρέοντος βασιλείων. τὸ δὲ κεφάλαιον ἐστι τάφος 
Πολυνείκους. ᾿άντιγόνης ἀναίρεσις, ϑάνατος Δἔ[ἵἴὍμονος καὶ 
μόρος Εὐρυδίκης, τῆς ἀἵμονος μητρός. φασὶ δὲ τὸν ΖΣο- 
φοκλέα ἠξιῶσϑαι τῆς ἐν Σάμῳ στρατηγίας εὐδοκιμήσαντα 
ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῆς ᾿ἀντιγόνης. λέλεκται δὲ τὸ δρᾶμα 
τοῦτο τριακοστὸν δεύτερον. 

8) καταπρησθϑῆναι. ΤΠ15 15 ΠΙΠΔΟΥ ΓΒ οηθηεύίου, Μ5 ΜΚ, καταπροι- 
σϑῆναι. : 

ἘΞῚ Τιδοάδιηδβ, 50η. οὗ Εἰΐθοοὶθβ, ϑοοογάϊηρ' ἰο ΑΡΟΙΠΟοάογι5 ΠῚ, 7, Ῥϑιῖι- 
βϑηΐδβ ΙΧ, 7, πᾷ οΟΥΠΘΥΒ. 

ἜΡῚ ΑΥ̓ΤΟῚ τελευτῆσαι Βτθποῖς δἀᾶθ: τὸ δὲ δρᾶμα τὴν ἐπιγραφὴν 
ἔσχεν ἀπὸ τῆς παρεχούσης τὴν ὑπόϑεσιν ᾿ἀντιγόνης, ὙΠΟ 15 
ΠΟΥΟΥΟΥ ηοῦ ουππα ἴῃ ὑπ Ῥατβ ΜΆ, ΠΟΥ ἴῃ 0Π6 ΘΔΥ͂Υ οαϊ 08, 
ΟἹ (ὁ 1 ὑΒ1ηῖς 1Ὁ οοηβιθύθηῦ τ Ὁ ἐπ τιθτι8] βύν]θ οὗ Αὐἱδύορῃϑ 685. 

7) τῷ Ἄϊμονι. 1 πᾶν τϑϑίογθα ἤθυϑ {π6 γϑϑαϊηρ οἵ {π6 Ὀγθβϑάθη ΜΒ. 
ὙΠΟ ἢ 15 ΓΟ]]ονγ θα Ὀγ ΤΌΣΗ Ριβ απα οὐ οΥβ. ΤῚ6 ΘΟΙμΟἢ τϑϑαϊηρ' 
5 μετὰ τοῦ Αΐμονος. Οοτηρᾶγο ΒομοΙαϑὲ οα Απδρ. 1860: ἐστέον 
δὲ, ὅτι διαφέρει τῆς Εὐριπίδου ᾿Δἀντιγόνης αὕτη, ὅτι φωραϑεῖσα 
᾽ ’ . Ν δ᾽ , , ’ » 

ἐκείνη διὰ τὸν Αἵΐμονος ἔρωτα ἐξεδοϑη πρὸς γάμον. ἐνταῦϑα 
δὲ τοὐναντίον. 



ΝΥ ΠΣ 

9 

ΔΙΝΑΨΙ ΕΝ, 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ΠΣ  ινὸν αὐτάδελφον ᾿σμήνης κάρα. 
8» γῶ 

ἄρ᾽ οἶσϑ', ὅτι Ζεὺς τῶν ἀπ᾿ Οἰδίπου κακῶν 

γ:.2. 
τϑϑαϊηρ', ὅ τι. 

Υ͂. 1. κοινὸν -- καρα] «Απίϊ- 
ΘΌΠΘ. ΘΟΠΙΘΒ. Οἢ {πΠ6 βαρ ὅο {6]]} 
ΠΟΙ Βιβίθυ. Ἰϑηθηθ δὲ {πη6 δαϊοὺ οὗ 
Οὐθο 8ὃη4 ρῥδυ Ιου]. ἴο ὉΥΡῸ 
ΠΟΥ ἴο δἰϑϑιϑύ ΠΟΥ ἴῃ π6 Ρ118] 
οὐ Ὁποῖν Ὀγούπον, απα ὑπ6 νἱοϊϑύϊοη 
οἵ {ποῦ οαϊού, ὅο ὑπδῦ 5Π6 τἱριε]ν 
ΒΊν 65. δ ἢ ΘΙΏΡδ518 το ὑπ πογὰ κοι- 
νῦν, Υ Ρἰδοίηρ' 10 αὖ πὸ ῬΘρΊ πη ΐπρ᾽ 
οὗ {ὉΠ6 Βρθϑοῖι, ἱπρ ] γ]ηρ' {πᾶν πὸ 
ΘΟΙΏΙΉΟΝ {16 οὗ Ὀ]οοα 5Ποπ]α Ὀτΐηρ' 
ἃ ΘΟΙΠΠΟἢ {16 οἵ ἀπύν 1 {ΠπῸ Ρ61- 
Του 06. οἵ ὑπθ686 ᾺΠΘΥᾺ] στἱΐθ5. 
Ἠθηοθ 586 ΒᾶΥβ ν. 41: εἰ ξυμπο- 
νήσεις καὶ ξυνεργάσει, σκόπει. 
ν. 48: εἰ τὸν νεπρὸν ξὺν τῇδε κου- 
φιεῖς͵ χερί. ν. 45: τὸν γοῦν ἐμὸν 
καὶ τὸν σόν. Οοτηρατο ὑπὸ γον 5 οὗ 
Απδροπ6 ἴῃ ΑΘΒΟΒΥΙ. ϑρύ. ς. ΤῊ. 
1091: δεινὸν τὸ κοινὸν σπλάγχνον, 
οὗ πεφύκαμεν, μητρὸς ταλαίνης 
καπὸ δυστήνον πατρός. τοιγὰρ 
ϑέλουσ᾽ ἄκοντι κοινώνει κακῶν 
ψυχή, ϑανόντι ξῶσα συγγονῷ φρε- 
νί. ΤΠ6 δαἀ]οοϊίγοθ κοινόν πᾶ 
αὐτάδελφον ἄγ Πού ρἰδοβθᾶ ἄσυν- 
δέτως “ιν ρυθαῦθυ θοῦ ἐπδὴ τὶ τ ἢ 
ὉΠ|6 τιϑτι8} Θορτ]α καί, ὃ5 ἴῃ Α 8 56}. 
ἔλππι. 89: σὺ δ᾽, αὐτάδελφον αἷμα 
καὶ κοινοῦ πατρός, “Ἑρμῆ. ΟΡ, 
Ε]. 12: προς σῆς ομαέμου καὶ κα- 
σιγνήτης. Οπ ψ μοι ραβδθᾶρο ΕΠπὶ- 
βῦ δ 15 Ρ. 410, 8ὅ. (811, 18.) οὉ- 
ΒΘΥΨΥΘΒ: ὅρα, ὅτι, Ὁμήρου τοὺς 
κασιγνήτους ξρμηνεύσαντος, 2ο- 
φοπλῆς τὴν ὄμαιμον διασαφεῖ ἐν 
τῷ πρὸς σῆς ὁμαέμου καὶ 

ὅτι ἰ5 ΠΟΥ δ ἢ ἢ 5 ΘοΥγδοίϊοη. [Πι1η4. τοδὶ ηϑ 6 ΘΟΙΏ ΟῚ 

κασιγνήτης. ποιεῖ δὲ τοῦτο ἐκεῖ- 
νος διὰ τὸ μὴ πάντα ὅμαιμον ἤδη 
καὶ κασίγνητον εἶναι. ὁμαιμοι γὰρ 
πολλαχοῦ καὶ οἵ ἁπλῶς καϑ'' αἷμα 
καὶ προσγενεῖς, ὡς δηλοῖ καὶ Δυκό- 
φρων, ὁ καὶ αὐϑομαίμους τοὺς 
τοῦ αὐτοῦ γένους εἰπών. Βα {Π6 
δαἀ]θούϊνα κοινός ἴθ {πὶ Ραββδρο 
ΘΥΙἀΘΠΕΙΥ τπηθϑ 5. ΠΘΑΤΙν {6 58 Π18 
ἃ5 ὅμαιμος ἴῃ ΕἸ. 12. ΕῸΣ κάρα 
{ππ|85 δἀἀ64 οἴ, Ο68α. Ἡ, 40. ἀπά οἡ 
κάρα 568 ΜδΕυμΒ. 8. 450. 
254. “ἄρ᾽ οἵσϑ᾽,"δὅτπι--- 

τελεῖ Κπονοϑί ἐπα ἐπα 
Δ ον οὐὴἱῦβ ποῦ ΘΟΘΟΙΡ]15}- 
ἰπρ᾽ ΔΩΥ͂ οὗ {πὸ 6γ1]5 γϑϑβι]ῦ- 
τ ΤΕ οπας ΟΣ ἀπ τα 
ΟἿΤ 116 Ὁ Τὴ οΥ̓ΘΥ ἴο σῖνγο δηϊτηδ- 
τἴοπ ἴο {Π6 βθηΐθῃοθθ, ΟΡ ΠΟΟ]65 Πδ5 
υγυϊλίθη ὁποῖον οὐχὶ τῶν κακῶν τε- 
λεῖ (ἴον ψμϊοῖ, γα ἢ ἃ ὑγ1Πϊπρ' α11- 
ἔθυθηθθ, 6 τσ πᾶν 5814 τέ 
οὐχὶ τ. κ. τελεῖ) ̓ μιδίοδὰ οἵ οὐδὲν 
τῶν κ. οὐ τελεῖ, οὐ πάντα τὰ κακὸ 
τελεῖ. Δ ΘΥΥ 51 ΠΉ1|ΔῪ [0 {116 Ργθβϑηῦ 
Ραββϑαρθ 15 Οοά. ΚΝ. 1401 ,84.: ἀρά 
μου μέμνησϑ᾽ ἡ ὅτε οἵ ἔργα «δρά- 
σας ὑμὶν εἶτα δεῦρ᾽ ἰὼν ὁποῖ 
ἔπρασσον αὖϑις; σπθτο {π6 ροϑί 
Πδ5. δἰθὸ ρυϑέθυγθα Ὁπ6 1ηθθυσορδ- 
ἴϊγ8 οἷα ἔργα ἴο ἴπ6 ἀξῆνταδίϊνθ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΗ κακιστα ἔργα, ψΠΐοἢ Π6 
πεα ἴῃ τηϊπα. ἘῸΥ ΒΘ πηθϑ 5 {Π|15: 
ἄρα μέμνησθε, ὅτι ἐγὼ κάκιστα 
ἔργα ὑμῖν ἔδρασα 6.0: 

γ. 2. τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου κα- 
κῶν) γε τησϑὺ ποὺ ΟὨΪΥ ππᾶθγ- 

1 



ῷ ΣΟΦΟΚΛΒΟΥ͂Σ 

ἰν ἊΝ 3 »Ὕ 7) ΄ “᾿ 

ὁποῖον οὐχὶ νῶν ἔτι ζῶσαιν τελεῖ; 
3 Ἁ Ἁ ἘΡυ ῷ .) Ἁ πόδια» δῷς ἐς Ἵ 

οὐδὲν γὰρ οὔτ᾽ ἀλγεινὸν οὔτ΄ ἅγης ἄτερ 
- "2 Η ᾿ ὉΠ ΠῚ οὖ ΄ ᾽ 5. ν ὦ 3 
ὃ οὔτ΄ αἰσχρὸν οὔτ ἅτιμὸν ξσϑ'. ὁποῖον οὐ 

» » 2 » 2 

τῶν σῶν τε κἀμῶν οὐκ ὄὅπωπ᾽ 
» ᾿ ὅδ ΟΝ 5 ΄ 

καὶ νῦν τί τοῦτ᾽ αὖ φασι πανδήμῳ πόλει 
ἐγὼ κακῶν. 

κήρυγμα ϑεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως ; 

Υ. 4. ἄγης ἅτερ ἰδ {Π6 σοηθούπνο οὗ ΟοΥᾶν, δαορίθα ΒΥ Ετ- 
ἔιναςῦ δα δομϑδοῖθρυ. ΜΒ55. ἄτης ἄτερ, πίοι, ΦΙΠποῸΡῚ τοδᾶ ὈΥ 
Ὀγάϊτητι5, ἃ8 γγ1ὸ ἰΘαγη ἔγοιη ὑπ6 ΟΠ αδῦ, ΠΘΥΘΥ ὀδϑιηθ ἔγομι {πὸ παπᾶ 
οὗ Ξϑορῇῃοο!Θ8, ΝΟΥ ἀο 1 {πϊηκ {16 τϑαᾶιπρ; Ἰαύθ!υ ργοροβθᾶ ῃῪ ὉΠ ΡΊΟΝ 
(θοῦ αἴθ γϑ]ιριῦβθ ἀπά βεθθ!οηῃθ Βοασθαΐαπρ ἀοΥ Απθὶρομθ οὐ. 
Ἠδιαρατρ 188 Ρ. ὅ8 544.) δὖ 81] ἴῃ Κοορίῃρ' ψῖῦ {16 οΙθρϑηΐ Βίγ 16 
οὗ ϑοΡΒοοΙ65. 
ἄτης οΥ ἀτηρόν. 

βίθηα ὉΠο56 ουἹ]5. γΒ 10} {π6 ἴτη- 
Ῥγθοϑύϊομβ οἵ Οϑαϊρι5 πα ο8]}164 
ἀον ΠΡΟΩ 158 β0η5 (866. Ορα, Ὁ. 
1810 54ᾳ4.), ναὶ ]κουγῖβα [ΠΟ56 νγ Β1 0 ἢ 
ΔΥΘ τηθη οπθα ἴῃ νβ. 49 564. 

Υ. 8. νῷν ἔτι ξώσαιν)] δομδ8- 
ἴδ. ἃπᾶ Οὐμθὺβ Πᾶγθ γΙΘΉΟΙΥ οὉ- 
5 νϑα ἐπδῦ {Π656 δι6 ρ'ϑηϊθναϑ, ποῦ 
ἀαῦῖν 65, 85 ὅΠ6 Θ᾽ ομο δῦ Βαρροβθά, 
ΘΘΙΑΙΘΥ ΘΟΙΡΑΥΘΒ ΤύδΟΗ. 806: ὦ 
Ζεῦ τροπαῖε, μήποτ᾽ εἰφέδοιμί σε 
πρὸς τοὐμὸν οὕτω σπέρμα χωρή- 
σαντά ποι, μηδ᾽, εἴ τι δράσεις, 
τῆςδέγε ξώσης ἔτι. 

Υ. 4 5ᾳᾳ. οὐδὲν γὰρ -- ἐγὼ 
κακῶν} ΕοΥν π6γ6 15 πούμϊίῃρ 
ΘΙΌΒΘΥ ΟΥΙΘνΟΙ 5, ΟΥἩ ἘἩΠΠΟΔΡΡΥ 
(γδίμου, ἀπθηνὶδ}]6), ΟΥ ἀ415- 
σΥϑοθῖπ] Οὐ Βῃ δι ἴα], ΒΊΟΝ 
Ι πᾶν πού Ῥϑμϑὶᾶ ἴῃ ὑπν 
ὑΥοαΡ 1685 δηα τηΐη8 ον. [6 
βεγ5 ὑπαῦ πον ἃ δἰϊοίθα θοῦ 
νΥγτἢ ουἱοῦ δηα ρδΐῃ, ἱρηοιηῖην δηά 
15α]0, Πγοπρ ὑΠ6 οΥ1]5 ὑπο υ παν 
ΒΌοΥΘα, το αὐ ἀθίδι]θα ἴῃ ν 8, 
48 5ᾳ4ᾳ. δηᾷ Οοᾶ, ᾿. 1284 5ᾳ. ΕὸΥ 
5η6 ἀἄοθϑ ποῦ βρθδκ οὗ {π86 οὔτ] 
ἄθογθα οὗ Ουὐθοῃ {1} ν. 7, 

Υ. 4. ἄγης ἄτερ) δῖ 4δ5 διά 
Εὐγηι, Μ. ἄγη" ζῆλος. Ηθδυ- 
ΟΒἶτι 5: ἄγαις" ξηλώσεσιν. .4ἰ- 
σχύλος Θρήσσαις. ῬΠοτΘίοτο ἄγης 
ἄτερ 11] πιϑϑῃ {Π6 ϑδτηθ ἃ5 ἄξη- 
λον, ἱ. 8. ἄνολβον, δυρτυχές. ΟἿ. 
ΤύΔοΙ, 384: ἐξ ὀλβίων ἄξηλον εὑ- 
ροῦσαι βέον. ὅ86 4150 74ὖ. οἵ {Π6 
βϑηθ ραν. ἘΠ, 1468. 

ΗΘ {μπίπκα. οὐδὲν ἄτης ἄτερ ἔπ βᾶπιθ 5 οὐδὲν μετὸν 
[ἄτης ἄτερ Ὀϊ1π4.] 

ν..ὅ 56. 
ὕπωπ᾽ ἐγὼ κακ ὧν] Οὗ ἐπῖ5 τὸ- 
ρΡϑαύθα πορδύϊν ὕπ6 ὀομηηθη δου ϑβ 
δἀάποθ ἴΠ6 ἐὉΠΠ ον ἱηρ ΘΧΘΙΏΡΙΘΒ. 
ΑΘ 568. Αραμ. 1684: ὃς οὐκ, ἐπειδὴ 
τῷδ᾽ ἐβούλευσας μόρον, δρᾶσαι 
τόδ᾽ ἔργον οὐκ ἔτλης αὐτοχτόνως. 
ὅορ!. Ῥύδοι. 1014: καὶ νῦν ἐπὶ 
τῷδε νοσοῦντι οὐ πῦρ, οὐκ ἔγχος 
τίς ὀνήσιμον οὐκ ἀποτρέψει: Τπαυ- 
ογά, 1, 122 οχίν.: καὶ οὐκ ἴσμεν, 
ὅπως τάδε τριῶν τῶν μεγίστων 
ξυμφορῶν οὐκ ἀπήλλακται. ΟΥ̓. 
ΒοΘΟΙ ἢ. πού. οὐδ. Ριμᾶ. Ῥυίῃ. 
1Π οχίν. δπά Ποῖ 851 Οοιηπ. οὐδ, 
Οαά. Ὁ. 880. --- Οπ [Πη6 σ'οπμῖνο 
κακῶν 586 Μῦς. 8. 8522. 

γ. 7.., ὅ680].: πανδήμῳ πό- 
λει" πάσῃ τῇ πόλει. ὅο 1141. ἀπά 
ΕΠ. 982. Οσιαραγο, 450 βίον σ. 
188: Θήβης τῆς δ᾽ ὁμόπτολις λεώς. 
Α]. 844: πανδήμου στρατοῦ. 

ὅτ 9. 
Κίπρ;, 1. 6. Ογθοη. ΤΠΘ πγορᾷ στρα- 
τός, δἃ5 ἴῃ Τιαἰίη ἐχϑυοῖῦα 8, 510- 
ὨΪΠ65 Ροίῃ ἐπ Ῥ6ο0ρΡ]1θ ἀπᾶ {18 
ΒΟΙΔΙΘΥΒ, οὗ πο ἴῃ ἔδοῦ {Ππ0 
ΟἸΔΙΊΖΘΗΒ ἴῃ ΘΟΥΥ ἃρ68 οοῃδίβύθα. 
Οὗ. ΕΙἸΒΟμ οΥ οἢ Αὐϊϑίορῃ. Ρ]αΐύ. 
1902., γγῆο 4150 σϑῖθυβ ἴο ἴδῃ δ 816 
1) ιϑϑοσῦ, δα τηϑυτὰ. βηῦ. Υ,8., 10 ἢ 
016 ομαρίοι ὑγθαΐϑ οὗ {π6 βύτε- 
θρθθ δῃα βοῦθθ5 οὗ ὅπ Οὐ θοῖκϑ, 
αἸ850 Φ. Ο. Ε΄, ΒΦΘΙΥ οὐ Ρ]αύδτοῃ. 
ῬΏΙΟΡοοιη. 11. Βοτηπ. ΟἿ, Τια- 
ομΐη. 78 544. 

Ἵ 
᾿ 
' 

πα Ἢ 

ὁποῖον οὐ -ῷῦ οὐκ 

τὸν στρατηγον] ΤΠ. 



ἔχεις τι κείςφήκουσας; ἤ 

ἈΝΤΊΓΟΝΗ. 

σε λανϑάνει 

10 πρὸς τοὺς φέλους στείχοντα τῶν ἐχϑρῶν κακά; 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦϑυς. ᾿Δντιγόνη. φίλων 
οὐὔϑ᾽ ἡδὺς οὔτ᾽ ἀλγεινὸς ἵκετ᾽, ἐξ ὅτου 
δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήϑημεν δύο 
μιᾷ ϑανόντων ἡμέρᾳ διπλῇ χερί" 

10 ἐπεὶ δὲ φροῦδος ἐστιν ᾿Ζργείων στρατὸς 
ἐν νυχτὶ τῇ νῦν. οὐδὲν οἶδ᾽ ὑπέρτερον, 

π΄ Ἂν κ) -“Ἣ -» 

οὐτ ευτυχοῦσα μᾶλλον 

π ἐχὲεν] )οβὺ ὑποῦ 
Καον. Εχειν 15. Βοιῃθίϊηθβ τιϑθα 
ἴῃ 015 586η86. 5866 ΤΎΘΟΝ. 518, υυτνἢ 
πὸ 6050]. ῬὨ]], δὅθύ. 189.. ἘΞ ΌΤ. 
ΟΥ.1120: “ἔχω τοσοῦτον, ταπίλοιπα 
δ᾽ οὐκ ἔχω, ὙὙΠΘΥΘ. ὅ6Π0].: νοῶ 
ὅσον λέγεις, τὰ λοιπὰ δὲ οὐ νοῶ, 
Ηἰρρ. 1486: ἔχεις γὰρ μοῖραν, ἧ 
διεφϑάρης. ΑΙς, δὅ1: ἔχω λόγον ᾽δὴ 
καὶ προϑυμίαν σέϑεν. Τὴ Γ,αὐϊη5 
1586 ΠΆΡΘ τ 6 ἴῃ ὑπ 58 16 ΙὩΘ ΠΏΘΓ. 
θο {Ππ6 δχϑρ]θ5 δααἀπορα οἡ ΟἹο, 
ΡΓῸ ῬΙαμπο, ΧΧΠΤΙ, δῦ. ἴῃ τὴν ποΐθ 
Ρ. 152, 
Υ.9 54. ἦ σε λανϑάνει -- 

κακα] Τῆιο 5688 15 ὑπ|5: 065 10 
Θϑοδρο ὕπ66 ὑπδῦὺ 50 0 ἢ 6Υ1}5 
ὉΥΘ ΔΡΡτοδοΝίηρ οὐν' ἔγί 6 48, 
ὯἃΒ ΟἿΥ ΘΗΘΙ1Θ5 ἃΥ6 ψοηῦ [0 
ΒΟΥ 1,..6. 
ὑπαὺ ὑπὸ ἰηβαϊῦ ὙΥΠΙΘῊ 15. πΒΌΔΠΥ 
{πΠ6 Ἰοὺ οὗ ΟἿ Θηθιηῖθβ, νἱΖ. ὑΠπ6ὶν 
θοίηρ ἀδρυϊνθα οἵ {86 υἴϊθ5 οὗ 56- 
Ραϊδατο οὐδου ἀθούῃ, δπα Ῥϑίῃρ 6χ- 
Ῥοβϑά ἴο να θϑαβύβ, 15. ΟΝ Ὀθίηρ' 
οἴεγθα ἴο ΡοΪγμΐθθβ, οασ Ὀγοίμθυὺ 
Οὐμοὺβ γτϑηᾶου τῶν ἐχϑρῶν κακὰ 
0Ὁη6 6Υ1158 ψ θῇ ον ἃν Ὀθῖηρ' 
ῬΥΘρδυύοα ὍΣ. ον Θ.Θι168, 
1. 6. Π6 πη͵πδὺ ἀθβιρηβ οἵ Οὐθοι 
αϑδηϑὺ Ῥοϊγηΐοθϑ Οἡ ὑμ6 Ρ]αγᾺ] 
τοὺς φίλους 566 εὖ Οδὰᾶ. "ὶ, 861. 

Υ. 11, μῦϑος -- φέλων] Α 
γγογα τοϑρθοῦ ηρ' ΟἿΤΓ ἔγι θα 5, 
50 4]. 220: ἀνέρος αἴϑοπος ἀγγε- 
λίαν. ὅ66 Μϑεδύῃ. 8. 842. 1, ποδί 
8. 108. ποί. 1. 

Υ. 18. δυοῖν -- δύο] ΤΕ 15 8 
Γαυοανιίθ ουη οὗ ΒΡ6ΘῸ νι ὅο- 
ῬΠοΟΙΘ5. ΟἿν θ ]ονν 18. 142, Α7.2601: 

ἋὯο γοὰ ποῦ Κηον 

τ ὍΔ ’ 

οὔτ ἁτωμεξνη. 

κοινὸς ἐν κοινοῖσι. 4601: μόνος μό- 
νοις. 620: ἄφιλα παρ᾽ ἀφίλοις. 
1288: μόνος μόνου. Οαα. 6. 184: 
ξεῖνος ἐπὶ ξένης. ῬΆΪ]. 188: ἐν 
ξένῳ ξένον. ΤΠ, ν, 618 : καινῷ 
καινὸν ἐν πεπλώματι. 

γ.14. 5080!.: διπλῇ χερί: τῇ 
ὑπ᾽ ἀλλήλων; τοῦτο γὰρ᾽ δηλοῖ τὸ 
διπλῇ, οἷον ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀναιρε- 
ϑέντων τῶν ἀδελφῶν. Βαϊ διπλοῦν 
ὩΘΙΡΠΘΥ Ἰηθϑὴ8 τηαὐπι8] ἴῃ ΔΗ͂ 
οὔμϑου ρϑββαρϑβ, ποὺ, 1 ἴὖῦ τηϊρης 
Ῥθδὺ ὑπ15 βισηϊποδύϊοη, οοσυ]α 10,1 
Ὁ1ηΚ,. θ6 πη ἀογβιοοα 80 ΠΟΥΙΘ: ΤῸ 
[16 τογ 5 μιᾷ ἡμέρᾳ, ὙΠΟ 8Υ6 
ΟΡΡοβϑᾶ, 5 [βο 6} ]Ὺ 5ΠΟῪ {πμδύ 
ὑνοΐοϊα οΥ ὃν ἃ 1τὶ 5. Π6 τηθϑῃ- 
ἴηρ᾽. Οἵ. Υ. ὅδ: τρίτον δ᾽ ἀδελφὼ 
δύο μίαν καϑ' ἡμέραν οἷο. ἀπᾷ 
110: ὅτ᾽ οὖν ἐκεῖνοι πρὸς δι- 
πλῆς μοέρας μέαν καϑ' ἠἡμέ- 
ραν ὦλοντο. ὅδ αδϑο δ δίοῖς. 
ου ἔπιν. Ηῖρρ. 1408. ΤῆΘ 56η868 
15. ὉΠπουθέογθ: 850 ὑδοῦ ἃ ὑνο- 
ἔο1α 5] δασηῦοΥ ΠΡΡδπμϑα οἡ 
οη86 ἄδγ. 

Υ. 15. 5680].: ἐπεί" ἀντὶ τοῦ 
ἀφ᾽ οὗ. ΟΥ, Ρούϑοῖ οι Επτ᾿, Μοᾶ, 
158. δη4 Β]ο πὶ ἢ, οὰ Αθβοῃ. Αρϑιη, 
Ῥ1..99) 

Υ. 16. ἐννυκτὶ τῇ νῦν) ΤΉΘ586 
ΟΥΑΙ. ΔΙ Θ ΒΡΟΪΚΘ ἢ ΘΑΥΪΥ ἴῃ Π|6 τη οΥ- 
Ὠϊηρ᾽ ΔΘ ὑπ6 ηἰρηῦ οα νυ Βῖ οι {Π6 
ΑΥ̓ΡΊΥ6Β5 δᾶ ἀορετίοα. ΟἿ, 100 5646. 
δα 28, 

Ὁ Υ. 16 5ᾳ. 568}0].: ὑπέρτερον" 
ἀντὶ τοῦ πλέον. Ἡ Θ΄ ἃ Π ἢ τἱρ ΠΥ 
ἰηὐουρτοίβ: 1 Κπον πούμ ἢ ρ' 
ἴΏΟΥ̓6, ποῖύπον ὑμπῶῦ 1 πδᾶνθ 

15 



4 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἤδη καλῶς. καί σ᾽ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν 
τοῦδ᾽ οὕνεκ᾽ ἐξέπεμπον. ὡς μόνη κλύοις. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

90 τί δ᾽ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 
3 ᾿ , - Χ , ", 

οὐ γαρ ταφου νῶν τὼ κασιγνητὼ Κρεῶν 

"τὸν μὲν προτίσας. τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει; 
Ἐτεοκλέα μὲν. ὡς λέγουσι, σὺν δέκῃ 
χρησϑεὶς δικαίᾳ καὶ νόμῳ κατὰ χϑονὸς 

20 ἔκρυψε, τοῖς ἔνερϑεν ἔντιμον νεκροῖς᾽ 

γ. 24. ὙΠῖθβ Ῥαββαᾶρθ ἸΔΡΟΌΥΒ ὉΠάΘΥ ἔπγθθ ἀθίθοίβ, ΕῸΥ ΠΘΙΡΠΘΥ 
ἰ8 χρησϑ'είς πιο [ῸΥ χρησάμενος, ὭΟΥ 15 616 00 ἃ ῬΏΓΔ5Θ 8ἃ5 
χρῆσϑαν σύν τινι, τοῦ 15. ὑπ6 βαβρϑίδηξινο δέώκη Ἰοϊπθᾶ σπλῃ τπ6 8ᾶ- 
7θοίϊνο δέκαιος. Βιυῦ τγχ ὁδὴ ΒΟΔΥΌΘ]γ ΒΘ] 1Θγ 6 ΟΡΠΟΟΙΪΘ5 ἴο παν 6 ΡΘ θη 
ἃ Οη66 οΥ ΠΥ οὐ Τγθο δα] ῦ5, ΘΘ ἢ οὗ 1 Ο ἢ οχοῖίθβ βαβριοίοη Βα 
ΒΌΡΡΟΒΘ {Π|8 γϑῦβ 6 {Π6 ὑοΥκΚ οὗ 8ῃ ἱπέθυργθίθυ ὃ ὙΥ 6 ὀθυδ 1056 
πού ΐπρ' ὍΥ 105. ΟἸββίοη; Β[Π06Θ Ὑ76 ἸΠΔΥῪ ΘΕΆΒΙΥ ΒΌΡΡΙΥ τάφῳ, ΟΥ̓ ΒΟΠῚΘ 
ΒΙΠΊΙ ΔΙ ΠΟῸΠ ὉΥΓΘΥ ἔκρυψε, ἔγοι ὑπ6 ΡΥΓΘΟΘαΙηρ' γγΟΥα5. Βαί ἴΠπ6γο 15 
10 οὐοδβίοη ἴο τπιπἀθυβύδπα Δ ΠΥ βπρδύδηξινθ; βῖποθ {Π6 Ὑ8 Ὁ κρύπτειν 
15 πϑοὸᾷ ΦΌΒΟΙ ΟΙΥ ἴῃ {Π6 5816 5686 1ῃ γ8. 288. [Ἑτεοκλέα μὲν, ὡς 
λόγος, κατὰ χϑονὸς ἔκρυψε κ. τ. Δ. Ὁ ἰπ4.] 

ῬθοοΙΘ ΠΔΡΡΊΘΙ ΠΟΙ ΤΠΟΓΥ6 πῃ- 

ΒΔΡΡΥ. 
Υ. 18. ἤδη καλῶς] ῆἥε πιαβὲ 

ΘΥΣἀθη ΠΥ ΒΌΡΡΙΥ: ὑπαύ γοὺ πδαᾷ 
πρετα πούδτῃ ρ. 

Υ. 19. 56}0].: τοῦδ᾽ οὔνεκ᾽ 
ἐξέπεμπον'" ἀντὶ τοῦ διὰ τοῦτο 
σε ἤγαγον ἐνταῦϑα᾽ τὸ δὲ ἐξέπεμ- 
πον ἀντὶ τοῦ μετεπεμπόμην. οὲ 
1601: κοινῷ κηρυγματι, πέμψας. ὅο- 
ΡῬΒΟΟΪ65. οἴξθῃ τι565 στέλλειν ἴῃ [15 
ΒΘΏΒΘ, 

Ὑς χ 0. , δηλοῖς γάρ τι καλ- 
χαίνουσ᾽ ἔπος] Π6 5θη886 ἴδ: 
γοῖι α΄ δου αθηῦ γ αἰδίθπτροα 
αὖ ΒΟΙῚ6 Ὁ ἢ 1 ο' γοῦ Ὅγϑ δρουΐί 
[0 580 ἴο τη6. Βαυΐύ 10 15. πιητιδιι8} 
ἴο 5ῶγ καλχαίνειν ἔπος τι, πᾶ 
ΘΠΟΠΘΙ Θχϑιηρ]6 οδηποῦ Ρ6 ἐοππᾶ, 
ΤΠΘ δοοιβεῦνθ 56θ 5 ἴο «δρϑηᾷᾶ 
ἀΡΟΩ {π6 1468. οὗ ερὶὑ εὐ ἢ δ’ ΟΥ̓ 
τ 6 Υ]6 οὐ ΤΡ’ ΟΠ, ὑγ 10 ἢ 15. ὁ0η- 
ταϊη θα ἴῃ ὑπ νοῦ καλχαίνειν, πᾶ 
1π6 ρΡορῦ ἀοιθρύ]θϑ5 γϑίθυγθα ἴο {Ππ|6 
Ἡομιονῖο πολλὰ δέ οἵ κραδίη πόρ- 
φύυρε. 

Υ͂.21, τάφου νῷν] ΤΊ ρσοηϊ- 

ἐΐνα τάφου ἀθρθηαβ Ροΐῃ οἡ προ- 
τίσας δπα ἀτιμάσας, Π6ΥΘ Θ4π|- 
γαϊοηῦ ἰο ἀξιώσας πα οὐκ ἀξιώ- 
σας, ΠῚ ἃ ΡΥ ΟΌ] 8. ΘΙΡΠ 518 
ΟὨ ὅπ Ἰδαίου, -- ΟΣ ΟὈΒΘΥΨΘΒ 
ὑπαῦ νῷν 15 Υἱρι ΠΥ ΘΟ ΒΙ ϑΥθα {Π|6 
ἀδίϊνο Όγ πὶ αἰ βῖρ οι Ορᾷ. Ὁ. Ρ. 89. 
ΟἿ. Μαύθμ. 8. 889. δ. 
1014. τὼ κασιγνήτω -- τὸν 

μὲν, τὸν δὲ] Α 861] Κπονη 
ῬΏγαθ6. ὅὃὅο ν. ὅ61. Οὗ Μαύθῃ, 
8... 289. ῃηοία 8. Βοϑύ 8. 101. 8. Ὁ. 

ν. 3ὅ. τοῖς ἔνερϑ'εν ἔντιμον 
νεκροῖς} ὙΠῸ δποϊθηῖβ ἐπουρμῦ 
ποῦ 1 ΔΏΥ Ο6 γγὰ5 δἰ ΠΟΘ Υ Βιογοα 
ἰο 116 πηρπγῖθα αὐξου ἄθεθῃ, οὐ α1α 
ποῦ τηροὺ τ ἅτ ΠΟΠΟΙΤΒ, Π6 
γγῶβ ὑγθαύθα Ὑγ1{}} Θοηθθιηρῦ ὩΙΠΟΠρΡ᾽ 
1ῃ8 βιδάθβ, Ηθποο ΕἸθοῖγα 1η 
ΑΘ 561. ΟΠοθρῖι. 482: παρ᾽ εὐδεί- 
πνοις ἔσῃ ἄτιμος, πᾶ ΟἸγίαθπιπο- 
βίγα ἴῃ Εϊπηθηϊᾷ, 97: ὄνειδος ἐν 
φϑιτοῖσιν οὐκ ἀπόλλυται. Μῦυϑδα. 
ΟΥ, γίγρ. θη, ΥἹ, 828 βαᾳ. Βαΐ 
ὕπ056 ψουβ δ16. 5ρόκθὴ ὈΥ Ρτο- 
16 0515, ὁ. ΠΟ ἢ 5686 Μδύθ, 8.440, 
Ὠοΐα 2. π οϑὲ 8. 97. 4. οα, ὙΠ]. 
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ΑΝΤΙΓΌΝΗ. ῆ 

τὸν δ᾽ ἀϑλίως ϑανόντα Πολυνείκους νέκυν 
ἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχϑαι τὸ μὴ 
τάφῳ καλύψαι. μηδὲ κωκῦσαί τινα. 
ἐὰν δ᾽ ἄκλαυτον. ἄταφον. οἰωνοῖς γλυκὺν 

80 ϑησαυρὸν εἰφρορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς. 
τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαϑὸν Κρέοντα σοὶ 
κἀμοὶ. λέγον γὰρ κἀμὲ, κηρύξαντ᾽ ἔχειν. 
καὶ δεῦρο νεῖσϑαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν 
σαφῆ προχηρύξοντα. καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγειν . 

8ῆ 3 ς Ψ Ἰδὲ 7117 κι Ἤ ’ ὃ » 

οὐχ ὡς παρ᾽ οὐδὲν. ἀλλ᾽ ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ. 
΄ - ῇ ᾿ 7 

φόνον προκεῖσϑαι δημοόλευστον ἐν πόλει. 
οὕτως ἔχει σοι ταῦτα. καὶ δείξεις τάχα. 

γ. 80. ΒτήαποΚ [Ο]Πονοα Ὁ. ΠΤ 1ι 4.} νυυῖδθϑ βἰσορμῶσι ἔγτοπι ἐπ 6 
Ομ ]θούαγο οὗὨ βοὴ 6 ΒΟΠΟΪΑΥ: ΡΟΥΠδΡ5 τἱρ ]Υ. 

ΘΙ, γυ]ρ. Κρέοντα σοι, νΥἴι16 1} 5 ὁ ἢ ἃ 6 ἔϑυ ἢγϑθ οουγθοίβᾶ, Ὑγ79 
ΙἸΔΥ͂ ΠουΘΥοΥ ἀθέθπα {Ππ6 ΘΟΙΏΠΙΟΣ γϑδαϊηρ, 

Αρβδο ΒᾺ 
τϑοοὶγοα ὈΥῪ Ηθυτη ἃ ΠΗ. 
οὐκ εἰδόσιν. 

ΜΝ, 26, 5.9Π:01.: Πολυνείκους 
νέκυν" ἀντὶ τοῦ αὐτὸν τὸν Πο- 
λυνξίλη. ἘῸΥ 6Π6 ΡΠ Γδ56 τὸν ϑα- 
γνόντα νέκυν ἴθ {1 Ὀ6 Βα Ποιθηῦ 
ἴο ΘοΙρδΥΘ 1Π6 Ἡοιπουΐο νέκυς 
τεϑνηώς δα νέκυς κατατεϑνηύώς. 
50 ΘΙοὸν ν. 4067, δ18. 

Ὑν 9. 
ΠΘΥΘ 8ηᾶ Υ, 208. πᾶ Οδᾶ, Ὁ. 480. 
1Ππ60 γοὺΡ ἐκκηρύσσειν ἴ ἴθ Ραξ ἕου {116 
5ΠΉΡΙ6 κηρύσσειν. 

γ. 80. 5.610].: ϑησαυρόν᾽" ἕρ- 
μαιον, εὕρημα. Βταποκ, ΟὈΒΘΙΥΘΒ 
ὑπαὺ πρὸς χάριν ΤΠ ΒΘ ῊΒ ἕνεκα, 8.8 
ἴη ν. 908: τίνος Ψόμου πρὸς ᾽χά- 
ριν; 1. 6. τίνος ἕνεκα. νόμου. 1ῃ 
Βατνιρι 65 Μϑᾶ. ὅ41: πρὸς ἰσχύος 
χάριν 8 16 βϑῖηθ 85 πρὸς βίαν, 
κατ΄ ἰσχύν. ΟἿ, ΜαΌΏΠ. 8. 591. ε. 
Ἄο ΤΩΔΥ ΘΟΙΡΟΘ ὑπ15 ΟΥ̓Κ 
ῬΏγαβθ τὶ {πὸ αθγδϑη Ζὰ 66- 
ἔΔ116η, νυ οἢ ἐΘαΘΘ ΠΟΥ, δ5. 15 
Κηονη, ἄοθ5 ποὺ αἰἶου ἔγοση {Π6 
Ῥϑυύῖο]6 ν 6 σ΄ 6. 

Υ. 81. 56101.: ἀγαϑόν" ἐν 
εἰρωνείᾳ. 

γ. 82. λέγω γὰρ κἀμέ] Ετ- 
ἔαπγαὺ τἰρηυν οΟὔϑοεύνοθ ὑπαὺ Απιὶ- 
ΒΌΠ6 088: ΟὙΘΟῺ [1016 ΚΠΟΥΒ 

ἐκκεκηρῦχϑ'αι] ΒοΙΠ. 

τοῖσι μὴ εἰδόσιν 15 ἔγουυ {Π6 δοη]θούπσα οὗ Η 6 δύ, 
ΜΗΒ, τοῖς μὴ εἰδόσιν. Βγθπποῖ τοῖς μὴ 

6, ὙΠΘη 6 Ὀϊᾶάβθ τη ἄο {πίηρ5 
ΘΟΠΕΓΑΥΥ͂ ἴο ὍΠ6 ρμίϑοίν ἄπ ἴο τὰν 
Ῥγούμου. 

Υ. 88. 5.6Π0].: 
τοῦ πορεύεσϑαι. 

Υ.84. ἄγειν] ΤΠ6 Κ6Π0]. τἰρ μεν 
ΘΧΡ ἴῃ 5 {Π|185 ΒΥ ἡγεῖσϑαι. ὅο Βα- 
γῖρ, Βαροι., 1086: Θήβας δ᾽ ἀνάν- 
δρους ὧδ᾽ ἄγεις; 

Υ. 86. ὅὁ8Π0!.: οὐχ ὡς παρ᾿ 
οὐδέν᾽" οὐχ, ὡς. ἔτυχεν ἔχειν τὸ 
πρᾶγμα, αντὶ τοῦ οὐκ, εὐτελῶς καὶ 
ὡς πάρεργον, ἀλλ᾽ ὡς μέγα. Ἢ 
οὕτως" οὐχ ὡς οὐδὲν, ἀλλὰ μέγα. 
ΟΥ̓ [π6 ρίιταβα παρ᾽ οὐδὲν ἄ ἄγειν ΟΥ̓ 
ἡγεῖσθαι 1 πᾶνϑ αἰσθαᾶν ἐγθαθᾷ αὐ 
Οϑά. ΚΝ, 964. 
Υ 80. φόνον προκεῖσϑ' ατοίο.] 

Τούτῳ 15. οἰ θᾶ, 8.66. ποΐίθ ὁῃ 
ῬΆΪΙ .181---ξ189.. ΕῸΥ [86 ῬΒγδθΘ 
δημόλευστον φόνον οἵ. ΑΘ598, ϑρύ, 
ο. ΤῊ. 188: λευστῆρα δήμου δ᾽ οὔτι 
μὴ φύγῃ ὠόρον, δᾶ ΒΊοπι ἔ, Ρ]055. 
ἴῃ Ιοθ. ὙΤΎδο, 887: ὃ ῥιπτὸς 
᾿Ιφέτου μόρος. Οπι {π|8 ἀοδουιρύΐοι 
οἵ Ραμ βμτηθηῦ 566 δ Οαα. 6. 431. 
Ἄ9Σ οὕτως ἔχει σοι ταῦ- 

τα) 50 ΕἸ. 1601: τοιαῦτά σοι ταῦτ᾽ 
ἐστίν. 

νεῖσϑαι" ἀντὶ 
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εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας. εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή. 
ΙΣΜΗΉΝΗ. 

τί δ᾽, ὦ ταλαΐῖφρον. εἰ τάδ᾽ ἐν τούτοις. ἐγὼ 
40 λύουσ᾽ ἂν ἢ ̓ φάπτουσα προςϑείμην πλέον; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. ; 

εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσει. σκόπει. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῦ γνώμης ποτ᾽ εἶ: 
᾿ ἈΝΤΙΓΟΝΗ. 

εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί. 
ΙΣΜΗΝΗ. 

ἦ γὰρ νοεῖς ϑάπτειν σφ᾽. ἀπόῤῥητον πόλει: 

Υ. 88. εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή] 
ι, 8. εἴτ᾽ ἐσθλῶν πεφυκχυῖα κακὴ 
εἶ. Οπ {μ6 σοῃϊῦνγο 8566 Μδύψῃ. 
8. 8714. Ἐπ οϑὲ 8.107. ΠΙ. 8. οα. ἐβα: 
οἢ εἴτε -- εἶτε ΜδύΠ. 8. 617. ὅ 

ν.  δὸ. τοι τῶ ταλαῖφρον 
οἰς.] ΒΘ η Μαβρτδνο βυσροβϑίοα 
λέγουσ᾽ ἂν ἢ πράττουσα ἰπδιθ δα 
οἵ λύουσ᾽ ἂν ἢ ᾿φάπτουσα, 81- 
ὑπουρ ΠΟ ΟΠΘ6 ΘΥΘΥ ϑρρτουϑθᾶ οἵ 
π15 διπθηδεθϊοῃ, γοὺῦ 6 ΔΡῬΘΔΥΒ 
ἴο δῦ ΘΟΥΥΘΟΟΥ β566η Ὃπ6 αν 
οὗ ψμϑῦ ὅπ ροϑὺ ουρμῦ ἴο πᾶν 
Βαϊ. Βαύ ΒοΟΘΟΚῊ πδ5 [δύθ]υ, 
ἢ ργϑδῦ δοαΐθηθϑϑ, 5πόνη ὑπϑὺ 
Π15. ὙΘΙΥ 56η86, ὙΏΙΟΝ Π6 Ῥῥτο- 
Ροβϑᾶ ἰὸ γϑβϑίουθ, οχίβίβ ἴπ {Π6 
τον θ 85 ὑΠ6 0 ΠΟΥ͂ βἰδπῃᾶ. ΕοΥ Π6 
Πιδ8. ΥΘΥῪ ῬΙΤΟΡΘΥΥ γριηδγκοά {πδΐ 
1π6ὸ σου λύουσα ἢ ἐφάπτουσα 
αὐθ ἃ ῬΥΟΥΘΙΌΪΔΙ ΘΧΡΥΘΒδίοη, ἴῃ 
ὙΥΒῖ0 ἢ λύειν ΠΘΔΥΪΥ τήθϑηβ ἰο ἴπ- 
ἔθυροθθ Οπ6᾽5 Β561 ἴο πῇ- 
νοῶν ὑπο ἀιεέϊουϊῖϊο5. οὗ 
ἀηγυπίπρ, Ραΐ ἐφάπτειν ἰο δ6- 
ΘΟΙΡΙ15Π, ΟΥὙἩ ὧο δα ρδυΐῦ ἴῃ 
Βοῖη9 δοῖ. ΤΘ ΘΟΙΡΆΓΘΒ ὕΠ6 ΡῬΓῸ- 
ν  θῖ8] ρῃσαβο κάϑαμμα λύειν, το- 
[ουσϊηρ [ο ΕΠ πι τ. ΗΪΡΡΟ]. 666. ΖΘ) ΟΡ. 
ΙΝν,40. Ηοβυομῖθβ, ὅαϊ485, θη 8150 
ΑἹ. 1817: εἰ μὴ ξυνάψων, ἀλλὰ 
συλλύσων πάρει. 80 συνάπτειν 
«πᾷ λύειν ἃῖθ. ορροβϑᾷ ἴο δϑὸῖ 
οἴου ἴῃ ΡΙαᾺΆΓ ΘΙ ΑἸΟΙΌ. ο. 14. 
Οοηραγθ εαἰθὸ σνϑ. 1092 ρ5ᾳ. Ῥ6- 
1ονγ, σῦν ΤΥ ποίθ. ΤΠηΠ6 58Π16 
οὐἶο 85 8150 ΤἹΡΉΟΠΥ χοηηδυς θᾶ 

ὑπῶῦ ὑπ6 νογᾶρ τί πλέον προς ϑ᾿εί- 
μὴν τοῦδ θ6 1οἸ πη, 580 ἐπεὶ πλέον 
τι τίϑεσϑ'αι ταῦγ τοθδῃ ὅο ονύϑβδϊη 
ΠΥ δάνϑδηΐαρ6, 88 πλέον ποιῶ, 
πλέον ἐργάξομαι, ἃπᾶ οὐπον 5ποὴ 
ῬΠΏγαΒΘ5. ΔΥΘ τι866, οἡ ὙΠΪΘΝ 566 
γγ δ1Ο 1. δὖ Ἐπν. ἨΙΡΡ. 284, δηᾶ 
Ὀϊαίσ, ἜΠπτ. Ο, ΧΙ, Ῥ. 100: δ᾿ 
Αἶδο ν. 268. -- Οἡ Ἴδ6 πογᾶβ ἐν 
τούτοις 566 δὲ Οδᾶ. Ἐ. 86. ΤΠ 
5601. ΥἱρΉΟΥ ἰπίθγρυθὶβ εὐ τα δ᾽ 
ἐν τούτοις" εἰ ταῦτα Κρέων 
ἐκέλευσεν. 

Υ. 42. ποῦ γνώμης ποτ᾽ εἴ! 
Οἵ. Οοα. Ο. 1601: ποῖ τις φροντίδος 
ἔλϑῃ: σῖ ποίδ. 

Υ. 48. ξὺν τῇδε κουφιεῖς 
χερί] ΒΟ δΘΥοΥ (Γο]ϑει. αὐ 
ΡῬ-. 114.) {15 ἐπὶ χερί 15 τιβοᾶ 
ΡΙΘομ ΒΟ Πν, ὡπα {πᾶ ξὺν τῇδε 
βἰρῃϊῆοβ ὙΠ 6. Ηθτμμδ ἢ ἢ, 
νὴ Εν ἐαγ αὐ, ἐμῖηκ 10 θΘΕου ἰὸ 
Ἰοΐπ ξὺν τῇδε χερί, Θσοιμρδυῖηρ' 
τιν. ΗΙΡΡ. 661: σὺν πατρὸς μο- 
λὼν ποδί. Τὰ ἐπὶ5 πθ 15 ΓΟ]]Πονγοα 
ὈγΥΜδύυμ. 8.480. κουφέζξειν νεχρόν 
18. ιϑ6α ἴῃ ὑπ6 ρορίβ ἴἢ ὅπ8 581ὴη6 
5686. 85 ὑῃ6 ῬΓΟΒΘ. ΥΥΙΘΥΒ Β8Υ͂ 
᾿ἀναιρεῖσϑαι νεκρόν. 

ν. 44. ϑάπτειν σφ᾽, ἀπόῤ- 
όητον πόλει) Μαεϊιπῖαθ οὴ 
Ἐπ:. Οὐ. 80. δηᾶ Οἵ, αυ. 8. 564. 
ΒΘΘΙῺΒ ΟΟΥ̓ΤΘΟῦ 1ῃ ΘΧΡΙ δἰ πΐηρ ὑΠῸ5: 
ὙΠ ΘΗ 1 15 Ρτομιθ 64 οὐ ἔοΥ- 
μνιάάθη. ΤῊ Κ6Πο], πουγονϑυ, τυ ἱ{ ἢ 
ὕη6 ΔΡΡύογαὶ οὐ Εγέατγαν, οοπ- 



ἈΝΤΙΓΌΝΗ. ῃ 

ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 
ἢ τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν, ἣν σὺ μὴ ϑέλῃς. 

ΙΣΜΉΝΗ. 

ὦ σχετλία, Κρέοντος ἀντειρηκότος ; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ᾽ εἴργειν μέτα. 
ΣΜΉΝΗ. 

οἴμοι. φρόνησον. ὦ κασιγνήτη. πατὴρ 
0 ὡς νῶν ἀπεχϑὴς δυφςφκλεής τ᾽ ἀπώλετο, 

πρὸς αὐτορφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς 
ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί. 

Υ. 46. ΑὔδΥ ὑπ|5 νοῦϑ ὅΠπ6 ἔο]ουγίηρ' 15 δα θα ἴῃ 811 {π6 ΜΒ5.: 
ἀδελφόν. οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι. 1 Βᾶνθ οἰθαυν ρῥτογνϑᾶ 
ἴῃ ΤῺ Οὐοτηΐηθπύ, 4 6 5.6 0]. τη ὅ΄ορα. ὑτδρο. δαοίοτνῖςεῦ Ρ.19 544. 
ὑπαῦ {πΠ15 οου]α ποὺ παν Ῥθθη {π6 υγουῦῖς οἵ ϑορῃοοῖθβ. 

Υ. 49 56ᾳβ. Ηϑυπηϑηπ Ρ]δοθα 
ὙΥΒΙΟΝ 15. τιβτι ΠΥ ἔοαπα αἴἴον ἀπώλετο. 

βΒἰάουβ ἀπόῤῥητον ἃ 8 τηϑβοῦ]πο, 9Ὁ- 
Βουγίπρ: τὸν ἀπηγορευμένον καὶ 
κεκωλυμένον ὑπὸ τῆς πόλεως τολ- 
μᾷς ϑάπτειν σύ: 

Υ. 456. τὸν οὐφῥν μεμα "8 γγ 
τητιϑὺ ὍΘ δν ἴῃ τη ἐπα τὸν μόν 
απ τὸν σόν τα μαΐ ἔον βιιρδίδῃ- 
{Πγ65., Τηθϑηϊηρ ὙΠ ΟΠ αὖ 15 Εἰ- 
εἰπηρ ΤΟΥ τὴ6, ἔοΟΥ ὑπ 66 ἴο ὈΌΤΥΥ. 
ΑΠΟΡΌΠΘ Τη68η8: 011] οοΥ δίῃ - 
1γ ἔα}11] τ ἀπίγ οὗ 56}Ρ81]- 
ὕαγ8, ἃπα ὑπῖπϑ αὖ 0Πη6 58 116 
ἐιτὴ 8, 1 ἰποὰ ψ11Πὺ ποῦ; ἱ, 6.1 
ὙΠ ΘΟΥΓΔΙΗΪΥ ὈΌΤΥ ῬΟ]γ- 
πίοθϑ, δηα ὈγΥ {μοῦ ἀθβα 1 
Ὑ111 ἔα 111] τγ οὐ ἀπύγ, δηα 
αἰθὸ πῖηδ, Σἶ ὙΠῸ δὶ αἡ- 
ὙὙ1Π|ηΡ ἤο ἰπίθυ. ἢΐη {ῃγ- 
561. ὙΠθη Ἰβιηθη 9 ΒΒ Β ἦ γὰρ 
νοεῖς ϑάπτειν σφ᾽ ἀπόῤῥητον πό- 
λει, ἀοβὺ ποι 1πύθπα ἴο ΒΌΓΤΥ 
μὲπα ἰο ὙΠΒΟπὶ Γη6 ΟΙΤΥ δ 88 
ἐουθιά θη θτιγ18], δηᾶ ἴῃ ὑπεΐ 
Θχρυθβϑίου ποῦ ΟἿΪν δβϑουίβ δῦ 
516 γγοιἹα ποὺ 4ο, θαῦ ΠΟΙ γθᾶϑοι 
ἔου τϑίκβιηρ, ΑἸ ρΌΠΘ 5ΠΟΥΕΪΥ τὸ- 
ῬΠ165. ὑπαῦ 5η6 ψ11}} θού θαυ Ρο- 
Ἰγῃΐθοθ δηα ἄο 80 Ὀθόϑιιϑθ Π6 15 
ΠΟΥ Ὀτγούμοι, 1. 6. Ῥθοδῖδθο ῃἢ6 15 
ΒΟ ἃ ῬΘΥΒΟΩ ἃ8 5Π6 οἱρηΐ ἴο 
ῬΠΤΥ, ΟΥ̓ ἃ5. 0Π6 ΟἸΤΥ 5181] ποῦ ργθ- 

π6 οοιηηδ, δέξου. ἀμπλακημάτων, 
ὅο. 4180 Τιηδογέ. 

γϑηῦ ΠΟΥ ΟΠ Ῥαγγἱηρ;, ἴῃ ἃ νγοτᾷ, 
ΠϑΥ Ὀτούμποσν. Τὸν ἐμόν 15 ̓ ορροβοᾶ 
ἴο [Π6 νγοτβ ἀπόῤῥητον πόλει. 588 
᾿πη 6 αἴθ Ιν αἴου βύαίθϑ ΠΥ ᾿ηΐθη- 
Το. ΠΙΟΥΘ ἔΆΠῪ, γμ θη, Οἢ ΙΒ] 66 
ΔΒΚίηρ : ὦ σχ. -- ἀντειρηκότος:; 
58:6 ῬΘΡ 65 : ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῷ 
τῶν ἐμῶν μ᾿ εἴργειν μέτα. Απᾷ 
γγ8 πητιϑῦ Π6Υ6 πιηδουβίθπα τὸν ἐμὸν 
ἴπ {Π6 5816 ἸΘΉΠΘΥ ἃ8 τῶν ἐμῶν 
ὕπουθ (5866 ΤῈ ΥΘΙΏΘΙ 5. ΟἹ {Ππ|5 τι56 
Οὗ {π6 ΡῬΙυγα] δὖ Οϑᾶ. Ἐ, 861.). 
ΟἿ αἷδβὸ ΕἸ. 586: ἀλλ᾽ οὐ μετῆν 
αὐτοῖσι τήν γ᾽ ἐμὴν κτανεῖν, 
δα Ορᾶ. 6. 880: οὐχ ἄψομαι 
τοῦδ᾽ ἀνδρός, ἀλλὰ τῆς ἐμῆς. 

Υ. ὅ0. 5 680].: πατὴρ, ὡς νῶν 
ἀπεχϑής" τὰς συμῳ ορὰς σχόπη- 
σον τοῦ παντὸς γένους καὶ πῶς ὃ 
πατὴρ ἀκλεὴς ἀπώλετο" οὐ μόνον 
δὲ ἀκλεὴς, ἀλλὰ καὶ ἀπεχϑὴς διὰ 
τὸν γενόμενον “λοιμόν. 

γ. ὅ1. πρὸς αὐτοφ. ἃ 
πλακημάτων) ΤῈΘ ἜθῊΣ ἀοϊδολνα 
ΟΥ̓ΠῚ65 οὗ Οϑαϊριϑ δγθ βϑϊα ἴο πὰνθ 
ΟδΒ6 61 Πΐτὰ 0 θδν οὔῦ Πῖδ ΟὟΠ 
ΘΥ65. ἘΧΘΠΙΡΙ65 οἵ {Ππ|5 τ86 οὗ πρός 
ΔΛ σίνθῃ ὉγῪ Μαδαύψῃ, 8. ὅ90. ἃ. 
ΟΟΠΙΡ. 180 Οϑᾶ. Ἡ. 492. 1280. ἘΠ. 
1211: πρὸς δέκης, ΠΟΙ Ἐ]Θοἶγδ 1πι- 
πηρα δ }Υ ΔΥΘΥ οχρ δίηβ Ὀγ δέκῃ. 
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ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνὴ, διπλοῦν ἔπος. 
πλεχταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον" 

Ὀῦ τρίτον δ᾽ ἀδελφὼ δύο μέαν καϑ' ἡμέραν 
αὐτοχτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον 
κοινὸν κατειργάσαντ᾽. ἐπ᾿ ἀλλήλοιν χεροῖν. 
νῦν δ᾽ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα. σκόπει. ’ 
ὅσῳ κάκιστ᾽ ὀλούμεϑ', εἰ νόμου βέᾳ 

00 ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν. 
ἀλλ᾽ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν. γυναῖχ᾽ ὅτι 
ἔφυμεν ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα" 
ἔπειτὰ δ᾽, οὕνεκ᾽ ἀρχόμεσϑ' ἐκ κρεισσόνων. 
καὶ ταῦτ᾽ ἀκούειν κἄτι τῶνδ᾽ ἀλγίονα. 

θῦ ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χϑονὸς 

γ. δ: Ἡ ΘΥΤ ΘΠ ῬΙΌΡΟΒΘΒ ἃ φΟΟΩ γϑδαϊηρ,, ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 
[Δἀορίοα ῬΥ ΠΙπ4.} ΒΟΡΠΟΟΙΘΒ5 ἸηΔῪ ΠΔΥΘ τ θη τρίτον δ᾽ ἀδελφὼ 
δύο μίαν καϑ'᾽ ἡμέραν κοινὸν κατειργάσαντ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοιν μόρον. 

νι 53. ,Ξ 9801.: διπλοῦν ἔπος. 
διπλοῦν ὄνομα ἔχουσα, μήτηρ τὲ 
καὶ γυνή. ΦΔοοαβία 15. 514 οοῃ- 
ΤΥΔΥῪ ἴο {π6 οουγχβα οὗ πδίασα ἴο 
Ρ6 οἵδ ὑνοίοϊα ομαυϑοῦθυ, αὖ Το 8 
τοῦ Υ δηα τιῖΐθ ἴο {Π6 5δπη6 Ρ6Υ- 
ΒΟ, 
Μιδά; ΟΘ ΒΌΪΣ; ἀρτάναισι" 

ἀγχόναις. λωβᾶται: ἀφανίζει, 
ἀπόλλυσιν. 

γ.ὅθ. αὐτοκτονοῦντε] Νον6 
ΘΟΙΉΡΘΓΘΒ5. ΑΘΒ68. ρί. ὁ, ΓΕ, 681: 
ϑάνατος ὧδ᾽ αὐτοκτόνος. 1014.,1734: 
ἐπειδὰν αὐτοχτόνως αὐτοδαάΐκτοι 
ϑάνωσι. 80δ: ἐκ χερῶν αὐτοχκτό- 
νων. 

Υν,. ὅθ. νόμου βίᾳ] 1658 ἰη- 
νᾶ. ὅδ οἡ Οδϑάᾶ. Ο. θ6ῦθ0. 

ν. 61. τοῦτο μὲν] ΤΏ15 δη- 
ΒΎΤΘΙΒ ἴο γν. 68: ἔπειτα, δέ. Οἐ, 
Μεαύύῃ. 8. 288. ῃοί. 2. ᾿ΕῸΥ {Π 6 
5650 οἵ, ΕἸ]. 997: γυνὴ μέν, οὐδ᾽ 
ἀνὴρ. ἔφυς" σϑένεις δ᾽ ἔλασσον 
τῶν ἐναντίων χερί. 
Ὑ δ8 βα., ἔπειτα. δ᾽.--- 7: 

γίονα] 1 ὀδπποῦ ἈΡῪΘΘ Ὑ10}} {086 
οοιμτηθηὐδίουβ ὙΠῸ μῖπκ ὑπαὺ οὔ- 
νξκα 15 Π6 16 ΡῈ ἴῃ {Π9 581ὴ0 5618 
5 ὅτι θοΐογσθ. ΕὉΥ, ἴο οὐ ΟἾΠΘ Γ᾽ 
ΟΡ ͵ θούϊομβ, ὑπὸ ἱηδηϊῖνο ἀκούειν 
οϑῃ ἜΕΙΝ ΡῸ ἀθρθηάθηῦ οἢ {π6 

γον ἄρχ. ἐκ κρ. δηᾶ {Π6 δχϑιη- 
ΡΙ65 δἀἀπορα ὃν Μ.δἷὐίῃ. 8. ὅ82. 4. 
ἴο ὀομῆγμηι 015 ᾿π ουρυθίδ οι, ΦΔΥΘ 
᾿πΡΡοβίδθ. 1 5.14 ὑμθυθίουθ ρυθ- 
ἔθυ ὑβκίηρ' ἴῃ {π6 γϑὺ χρή, το τὴ 
16 ΡΥΘΟΘα Πρ; γον. τ} ἢ ἔπειτα 
δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἀκ. οἷο, τὴ ΕἾ. 
ΦΔοοΡ5. Τὴ ρορῦ, 1 πὸ μδᾶ 
ὙΥ 1564 το οΘομὐϊητι6 [18 οοηϑἐττιοἑϊοι 
γι 1 Ὸ ἢ ἢ 6 Θομμμηθηοθ, οπρμῦ 
ἴο πᾶν υϊδίθη:. ἔπειτα δέ Ὅς. ἕν - 
ψοξεῖν χρή); ὅτι, οὔνεκα αρχ-͵ ἐκ 
κρ.,) καὶ ταῦτα ἡμᾶς χρὴ ἀκούειν 
οἷο, Βαΐῦ δἰμηϊηρ' αὖ Ὀγουτῦν, μ6 νγϑηῦ 
Οἡ ἃβ ἴδ Π πδὰ ἢγβὺ ϑεϊα: δας 
Εἰνϑῦ, ὃἃ8 6 Βῃου]Ἱα 687 ἴῃ 
ηϊη ἃ, ν, Ὀδθῖηρ ΜΟΙΏΘΩ, 
οτρμί ποῦ ο ἔϊσῃύ ιῦ τη 6. 
66 ΙΩΥ ποΐβ Οοἡ Υ. 1271 56. 

Υ. 64. ταῦτ᾽ ἀκούειν) ο 
ΟΌΘΥ {Π658 ΟΥ̓ 5ΙΠΙΪΔΥ ΘΟ - 
τι πη ἀπ, Οἱ, 6606 54. ΕἸ. 840. ἀπά 
{π6 5'πηῖ αν ῬΏγα56 ἴῃ ν. 2319: ἀπι- 
στεῖν τάδε, [ο ἀΙΒΟΌΘΥ {815 
οἄϊοί. 8.66 δἴβο ΤΥ ποΐθϑ οἡ ΑἹ. 
1215, πὰ ΨῬυδομίῃ, 1208... 

Υ. θὁὅ. 5.6}0].: τοὺς ὑπὸ χϑο- 
νός᾽ ἢ τὸν Πολυνείκη, ἢ τοὺς 
χϑονίους δαίμονας" πιϑιανῶς δὲ 
καὶ τοῦ πρέποντος ἐφρόντισε" φησὶ 
γὰρ, ὅτι ἀπολογήσομαι τοῖς κατὰ 
χϑονός. ΦδΟΟΌ 5 ὑπίπκα ὑπαὺ ἐπ15 
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΄ ἊΝ ς ΄ ΄ 
ξυγγνοιαν ἴσχειν. ὡς βιάζομαι τάδε, 
τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι. τὸ γὰρ 
περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

ῳΨ. 2.2. 258 ῇ 3 36 

οὔτ ἂν κελευσαιμ΄ οὐτ 

ἈΝΤΊΙΓΟΝΗ. 
ἂν. εἰ ϑέλοις ἔτι 

10 πράσσειν. ἐμοῦ γ᾽ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα. 
ἀλλ᾽ ἰσϑ᾽ ὁποῖά σοι δοκεῖ᾽ κεῖνον δ᾽ ἐγὼ 
ϑάψω. καλόν μοι τοῦτο Ἑ -Ὁἅ. ποιουάῃ ϑανεῖν. 

φίλη μετ᾽ αὐτοῦ κείσομαι. φίλου μέτα, 
ὅσια πανουργήσασ᾽ ᾿ ἐπεὶ πλείων χρόνος, 

» ς ὡ πὰ τὴς -" 

Τὸ ὃν δεῖ μ᾽ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε. 
ἐχεῖ γὰρ ἀεὶ κείσομαι" σοὺὶ δ᾽ εἰ δοκεῖ, 

ἐΡ κε ἐντον ᾽ 
τὰ τῶν ϑεῶν ἔντιμ᾽ ἀτιμάσασ᾽ ἔχε. » 

[Υ. 16, ΤῬἰπᾶοτῦ ραΐβ α' Θοιηπια αὖ σοὶ δ΄.] 

15. ἕο θ6 πηδουβίοοα Ῥούῃ οὗ Ροὶγ- 
πΐοο5 θη οὗ {π6 ᾿πέρυημα! ροαβ, 
ὙΠΟ ὁϑηηοῦ ΡΟΒΒΙΌΙΥ, 1 ὑΠῖηϊκ, 8 
Ῥουμϊ 64. Τὸ 15. οογίαϊην ῬοΙν- 
ὨΐΟΘ5 Ὑ͵ὙΠῸ 15 τηθϑηὐ. Οἱ {Ππ| Ὀ]Ὸ.8] 
Β06.0. 10. 

γ. ὁθ6, ὅ.680ο].: ,ξύγγγοιαν 
ἴσχειν" συγγνώμην ἔχειν, ὅτι βίᾳ 
πράσσω ταῦτα. Οἱ {Π8 ΡΠ γαΒ6 βιά- 
ζομαν τάδε, τ Πἰοἢ τηθϑη8 ΠΘΔΥΥ͂ 
{Π6 β581ὴ6 ὃ. 5 ἀναγκάξομαι τάδε, 566 
"Οδα. .289 54. 10 15 Ρ]αῖῃ ὑπ} βια- 
ξομαν Ὀοΐπ ποτ δηᾶ ἴῃ νυ. 1018. 
15. τπιδοα ρδββίνοιυ. 

Υ. 67. 5.9801.: τοῖς ἐν τέλει" 
βασιλεῦσι. ΟἿ. ΑἹ. 1527. ῬΊΠΙ. 886, 
995. «πα ΒΙ]οΙ. οα Δθϑοῇ, ΑΒ 
51.585. 104. --- Οὐθοι 8101}6 15 ἴο ΒΘ 
τη ἀογβίοοῦ. θη βεβῶσι 566 αὖ Οθά. 
οἰ δ. 

Υ. 68. Κὅ'680].: τὸ γὰρ πε- 
ρισσὰ πράσσειν᾽ γνωμολογι- 
κῶς ἀπαλλάττεται" τὸ γὰρ παρὰ 
δύναμέν τι πράττειν ἠλέίϑιον. θη 
νοῦν ἔχει Ἰοϊηθα τπῖδῃ 66 ν υὉ τὸ 
πράσσειν 6: ἘΠῚ 551: ταῦτα δεὺυ- 
λίαν ἔχει. 
ὙΌΣ ἡδέως] ΥἱΖ. , ἐμοί. 
γ.11. 568 01.: ἀλλ᾽ ἰσϑ’ ὁποῖα 

σοι δοκεῖ γίγνωσκε ὁποῖα σὺ 
ϑέλεις. τὸ πείϑεσϑαι τοῖς τυρᾶν- 
νοις" ἢ τοιαύτη γενοῦ, ὁποία καὶ 
βούλει. ΟἾβθυνϑ ὑπ 1 ίθυ 655 οἵ 
π6ὸ ρᾶϑϑᾶρθο: Κπον ψηϑὺ 10, 

ῬΡΙθα565 γοῖ ἤο ΚΠΟΥ͂,, 1. 6. 
Κορ ὑπῶῦ Κηον]θᾶσο το γοι 561, 
ΑΠΕΙΡΌΠΘ ΥΘΕΘΥΒ ἰο {Π6 νου δ οἵ 
Τβιηθη6 τη όσίυν ΟΥ̓ Ν θδδη Βα.:": 
ἀλλ᾽ εἰ σεαυτῇ τυγχάνεις, δοκοῦσα 
τι φρονεῖν... φρόνει τοιαῦτα. 

γ. 18. φέλη -- φίλου μέτα] 
80 ἴῃ ΡΙεαῦο Μϑπσδχ. ρΡ. 247: καὶ 
ἐὰν μὲν ταῦτα ἐπιτηδεύσητε, φί- 
λοι παρὰ, φέλους ἡμᾶς ἀφέξεσϑε, 
ὅταν δὴ ὑμᾶς ἡ προφρήκουσα μοῖρα 
κομίσῃ" ἀμελήσαντας δὲ ὑμᾶς͵ καὶ 
κακισϑέντας οὐδεὶς εὐμενῶς ὑπο- 
δέξεται. 
Υ. 14. .-8980].: ὅσια πανουρ- 

γ ἡσασα᾿ δέκαια μετὰ πανουργέας 
ἐργασαμένη, ὡς αὐτὴ λέγεις" ἐπεὶ 
προεῖπεν τὸ γὰρ περισσὰ, πράσ- 
σειυν͵ οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 
ἜΣ οὕτως" ὅσια πανουργήσασα, 
ἀντὶ τοῦ εὐσεβῶς πάντα ἐργασα- 
μένη. Οδιηθγασῖαδ: ὃ ΠΟΙῪ 4666 οἵ 
ὙΓΟΙρΡ', 1α8ὺ ἃ5 Ὑ)͵ἷΘ 58 0.0 δὴ ΠΟΠΟΙ- 
ΔΌΙΘ ποῖ, ἃ Ῥίοιιϑ ἔγωπα, οὗο. 

Υ. τὰ 56. ἐπεὶ πλείων χρό- 
νος -- τῶν ἐνϑ δε] ἱ. 6. ἐπεὶ 
πλείονα χρόνον δεῖ μ᾽ ἀρέσκειν 
τοῖς κάτω ἢ τοῖς ἐνθάδε. ΟἿ, 
Μεύδῃ. 8 464. Βοπδὺ 8 91. 8. 8264. 
1. οἅ, ἜΠΗ 
ὙΟ ΤΊ. 8 680].: τὰ τῶν --- ἔχε" 

τὰ ἀδὴς ϑ'εοῖς τέμια ἀτίμαξε" τε- 
τίμηται γὰρ παρὰ ϑεοῖς καὶ ὃ ὅσιον 
νενόμισται τὸ ϑάπτειν νξαροῦς" 
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ΙΣΜΗΝΗ. 

ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι" τὸ δὲ 
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

80 σὺ μὲν τάδ᾽ ἂν προὔχοι᾽. 
χώσουσ᾽ ἀδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσομαι. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

οἴμοι. ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικα σου. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

τὸν σὸν ἐξόρϑου οὐάίονο. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ἀλλ᾽ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ 
8ῦ τούργον, χρυφῆ δὲ κεῦϑε᾽ σὺν δ᾽ αὕτως ἐγώ. 

ΑΝΤΙΓΟ ΝΗ. 

οἴμοι, καταύδα. πολλὸν ἐχϑέων ἔσει 

μή μου προτάρβει. 

Υ...82. 
οἴμοι ταλαίνης, ὡς εἴα. 

οἷς μᾶλλον δεῖ πείϑεσϑαι 1 ἢ τοῖς 
τοῦ Κρέοντος κηρύγμασιν. ΟΥ 4560 
564ᾳ. Οπ {π6 σοηϊδίνο τῶν ϑ'εῶν 
ἀφρομάϊηρ οη ἔντιμα 566 Μοΐύθῃ. 
8, 84. 

γ. 18. ἄτιμα ποιοῦμαι] 1. 6. 
ἀτιμάξω. ΟἿ, Μεαύεμ. 8. 421. ποθ 
4. Οπ ὅπ6 δὐύϊοϊο ρ]δοθα θϑουθ 
{πη6 1Πηϊἶγ6 566 8. 48. ποία 2. 
ποὺ 8. 126, 8. Ὁ. β.. 

Ὗ. 80: Β6Π01.: σὺ μὲν τά δ᾽ 
ἂν προὔχοιο" σὺ μὲν τοιαῦτα 
προφασίζξου᾽ τὰς γὰρ σ οφᾶάσεις 
προχάνας ἐκάλουν, ὡς καὶ Καλλί- 
μαχος" ᾿Ἀγροδέτω [ἄγραδέ ποι 
Θμηθηᾶ, Βαΐίηι. ατ. 81Ω}]. ΤῊ, ν. 
278 ηού.} πάρῃσιν ἐπὶ προχά- 
Ψψαισιν ἐφοίτα. ἐντῷγ, Αἰτιῶν. 
ἡ τὸ σὺ ταῦτα προβάλλου" ἢ σὺ μὲν 
τούτοις ἂν σαυτὴν σκεπάζοις. , ὁ- 
ΘΟ 5. ὙΧ611] Οὔϑθυνϑϑβ ὑπδῦύ προὔχοιο 
15. ἃ τηθύϑ ΠΟΥ08] οχρυθβδίοι ἀοεῖν- 
οα ἔτοιη ἃ 5}1618 ρδοθα Ῥϑίουθ 
ἐπ6 Ῥοάγν ἴῃ 561 ἀθίθμῃοο. 

Υ. 82. οἴμοι, ταλαίνης] 
5.9} 01.: φιλόστοργον καὶ ταύτης 
τὸ ἦϑος, ἀλλ᾽ εὐλαβές" δέδοικεν 
οὐν καὶ περὶ τῇ ἀδελφῇ καὶ ἀνα- 
βοᾷ περιπαϑῶς. 

ἀμήχανος. 

ἐγὼ δὲ δὴ τάφον 

πᾶν Δαορίοα {π6 Ραποίαδίίοη οὗ δύθρ!μθπβ, Ὑα]ρ,. ς 

Υ. 84ι προμηνύσῃς -- μὴ- 
δενὶ] Οπἡ {π6 ρϑυθϊοϊο μή Ὁππ85 
ῬΙϑδοοα οἴου, 566 οὖ Οβᾶ. 6. 1800. 
δα ΘΟΠΊΡΘΥΘ ὅπ ἐο]]ουγίηρ Ρ85- 
Βδ 65 οἰὐθά ὈγΥ Νονϑ, ΕἸ. 482: 
τούτων μὲν -- τύμβῳ προράψῃς 
μηδέν. Οοφᾷ, Ο, 1787: φέλαι, τρέ- 
σητὲ μηδέν. Ῥμ]οοῦ, 882: φράσῃς 
μοι μὴ πέρα. 

Υ. 8ὅ. κρυφῆ δὲ κεῦϑ'ε] ΕοΥ 
{Π15 γϑάπη θοῦ 8566 πούθ οπ Θϑά. 
Ἐ. θὅ. αμᾶ οὐ σύν τι58688 εἄγοι- 
ὈΙΔΠΥ Μαΐύί. 8. ὅ94. 1. 

γ.80. οἴμοι] ΑπθρομΘ ἀθοῖανοϑ 
ὑπαῦ 506 15. ουἱαυθᾶ Ὀθοδῖιθο [15- 
6 η6 ὑπ1η}]ς5 ὑπαὺ {Ππ6 ῥίοιιβ ἀπύν 
516 νγῶβ δθοιὺ ἴο Ῥϑυ ον [Ὁ ΠΟΥ 
ἀοοα Ῥχγούμπου, οὰυρῃύ το 6 οοῃ- 
οθαϊθα δηα πᾳ θη δ5 δ οΥἹ] ἀ664. 
Οἴμοι 15 ῬΡΙαοοα ἴῃ ἃ βοιηθυποῦ 51- 
ΠΑ ἸΏΘΏΏΘΥ Υ. 820. 5.6} 0].: ο ἔ- 
μοι καταύδα᾽ διὰ τούτου δη- 
λοῖ᾽" ὅτι ἐφ᾽ οἷς ποιῶ ἀγάλλομαι" : 
πᾶσιν ουν ἀπάγγελλε αὐτά. ἅμα 
δὲ καὶ ἐφυβρίζει ἐν οἷς δοκεῖ αὐτῇ 
προςχαρίζεσϑ'αι. ἘΟΥ {Ππ6 ἔογτῃ πολ- 
λόν οἵ. Τσϑοι. 1196. απ 1228. 1230. 
Ροϑῖονυ. ΕῸΥ {Ππ6 δοοιβαῦνο πολλόν 
Μοῦ. 8. 425. 1, ἃ. 

ὐνῶε..»5... 

- ὦ κὰν 



ο.. 

 -ὦὉ 
} 

ΑΝΤΙΓΟΧΗ. τὶ 

᾿σιγῶσ᾽ . ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε. 
ΙΣΜΉΝΗ. 

ϑερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἀρέσκουσ᾽ οἷς μάλισϑ᾽ ἁδεῖν μὲ χρή. 
ΙΣΜΉΗΉΝΗ. 

90 εἰ χαὶ δυνήσει γ᾽ ἀλλ᾽ ἀμηχάνων ἐρᾷς. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

οὐκοῦν. ὅταν δὴ μὴ σϑένω. πεπαύσομαι. 
ΙΣΜΉΝΗ. 

ἀρχὴν « δὲ ϑηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα. 
ἈΝΤΊΓΟΝΗ. 

εἶ ταῦτα λέξεις. ἐχϑαρεῖ μὲν ἐξ ἐμοῦ. 
ἐχϑρὰ δὲ τῷ ϑανόντι προςκείσει δίκῃ. 

οὔ ἀλλ᾽ ἔα μὲ καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυςβουλίαν 

ΕΘΝ, σεγ σ᾽ , ἐὰν οἷο,] ΤῊΘ 
νγοτᾶβ ἐὰν --- τάδε ἄο ποΐ 50 πιο ἢ 
Θχρ δῖ ὑπὸ ρῥδυύοιρὶθ σιγῶσα ὃ 8 
Του ἃ Κἰπα οἵ ορροϑβιίζοῃ, ὑππτι|8, --- 
γ88 061} 10 ἔογ ἢ ἴο 811, Τὴ ὑπ 58 116 
ὙΠ Α 6568}. ΟΠοθρῖ. 142: ἥ δὴ 
κλύων ἐκεῖνος εὐφρανεῖ γόον, ευτ᾽ 
ἂν πύϑηται μῦϑον. 866 ποία ὁῃ 
Γγδοι, 898. 

Υ,. 88. 5. 6}.0].: ϑερμὴν ἐπὶ 
ψυχροῖσι" ἐπὶ ἀδυνάτοις νεξα- 
νιεύῃ καὶ ἐπὶ ἀηδέσι τέρπῃ τὴν 
ψυχήν. ΤΠ15. οοιητηθηύαθου Πδ8 
5ΠΟη ἃ ἴδ. τηοτο οογγθοῦ ΡΘ τ 6Ρ- 
ἐϊοη οὗ ὑπθ βθῆϑθ ὕμϑῃ πτηοϑύὺ οὗ 
{π6 τηοτὸ τοοθηῦ ᾿ηξουργοίθυβ. [5- 
ΤΏΘΠη6 τπϑϑηδ: γοῖῦ δ΄ οδυγιθα 
ΔΌΤΔΥ ὉΥ ὑμ6 δγάο. οὗ ὙΟΌΥ 
αϊϑροβιύϊοι ὅο Π 6 ΥΘΥῪ ὑΒ1Πηρ' 
ἔγσοιη  ΒΊΘΝ ΟΥΠΘΥΒ ὕπγ ἢ Δ ΦΥ͂ 
ἴῃ ἀνγοδᾶ. 516 5805 0Π15, θὈθοδ80 
516 Ροτοοϊνϑα ἴσχοι ἐπ ᾿γονᾶβ οὗ 
Απίΐροπο, οἴμοι --- τάδε, ὑπαῦ 5116 
ὑπουρμῦ ὑπαΐ ἀθοα, ννεϊοῖι 5886 ΠοΥ- 
5616 ἀτοβαρθᾶ 8ο ΠΝ 80. οἹοΥΟτΙ5 
δα ρΥδιβουοσίῃυ, ὑπαὺ 5.6 τ Ἰ5η6α 
ἴὸ ἰο 6 πονῇ ἰο 811 {π6 νγου]ᾶ. 
Εον ὑπ νογᾷ ψυχρός 566 ν. θῦ0. 
Η 6 ΥΠ 8 ΠῚ ΘΟΙΠΡΘΓΘΒ5 Α.6506}.. 
Ῥτοπι. 092: δείματ᾽ ἀμφήκει κέν- 
τρῷ ψύχειν ψυχὰν ἐμαν, Νενθ 
Ρίπ ἃ. Ῥυίῃ. 1Υ7, 18: Ἀρυόεν μᾶν- 
τευμα. Ἰϑύμιη. 1, 81: ἐν χρυοέσσᾳ 

συντυχίᾳ. Ἤομι. 1]. ΙΧ, 2 δᾶ 
ΧΠΙ, 48, ψΘΓΘ φόβος 15. βύγ θα 
κρυερὸς ἀπ κρυόεις, ἱ. 6, 6018, 
ΘΟΕΣΠ]ΠΙΥ. 

Υ. 89. 598}0].: οἷς μάλισϑ'᾽ 
ἁδεῖν με χρή. τῇ τῶν ϑεῶν 
ὁσίᾳ διὰ τὸ ϑάπτειν τὸν νεχρόν, 
καὶ μάλιστα ἀδελφόν. 

Υ.90. ἀμηχάνων ἐρᾷς) οεχ 
αποίο5. ̓ ποίδη 1). 1). ὙΠ]: πλὴν 
οἶδα, ὅτι ἀδυνάτων ἐρᾷς. Ἐπιν. 
Ἠοτς. 1. 818: ἄλλως δ᾽ ἀδυνάτων 
ἔοικ᾽ ἐρᾶν. Ζεοποθῖαβδ ἀπά 5.π|- 
4 4.5 ἱποῖπᾶο ἀδύνατα ϑηρᾷς διποπρ; 
{πη 6 Ῥτονουῦ5. Βιοθαθαβ Ρ. 40 
ΔΙΠΟΠΡ᾽ ΟἾΒΘΥ Βϑυῖπρ5 οὗ ΟἸ1]0 ]νὰ5: 
μὴ ἐπιϑύμει ἀδύνατα. ὅ66 ἩΗ 6 πι- 
βύοτμ, οἡ Ἱμπιοῖδῃ. Τ. 11, Ρ. 21ῦ. 

Υ. 91. οὐκοῦν ---πεπαῦσο- 
μαι) Μδύμπ. 5. 610. ὅ. ὑγϑδαῖβ οὶ 
οὐκοῦν, Δα οἡ ὑπ 86 οὗ {πὸ ἔπι. 
πεπαύσομαι 8. 498. ὅε6 Βοπί 
8.116, 11, ποῦο 

γ. 92. ἀρχὴν] Ἡ οὐ ἃ ἢ ΟὉ- 
ΒΘΥΥΘ5. ὑπαὺ ἀρχήν τηθϑη8 1116 - 
ατούο!ν ἔγοιη {πὸ ὈΘΡΊῚ ΠΗ Ϊη Ρ. 
Βαυΐ ὑπεῦ νμ]ο 15 ποῦ 850, 15 ποῦ 
αὖ 4]]. 

γ. 938. ἐχϑαρεῖ) Οπ {Π6 885 
οομα ἑαΐατα τα 816 τι5θα μα βδῖν ΘΙ Ὺ 
566 οη Οοᾶ, Ἦ. 1406. 

Υ͂. 96. ἔα] Ἔα 15 Βεῖθ ἃ τηὸ- 
ΠΟΒΥΠΔΌΙΘ, 85 ἴῃ Ορᾶ. Τὰ, 149], 
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παϑεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο. 
ἥ Ἁ 3 

πεισομαν γαρου 

τοσοῦτον οὐδὲν. ὥςτε μὴ οὐ καλῶς ϑανεῖν. 

ΙΣΜΉΝΗ. 

ἀλλ᾽, εἰ δοκεῖ σοι. στεῖχε᾽ τοῦτο δ᾽ ἴσϑ'᾽, ὅτι 
ἄνους μὲν ἔρχει. τοῖς φίλοις δ᾽ ὀρϑῶς φίλη. 

ΧΟΡΟΣ: 
(στροφὴ α΄.) 

100 ᾿“κτὶς ἀελίοιο; κάλλιστον ἑπταπύλῳ φανὲν 
Θήβα τῶν προτέρων φάος, 
ἐφάνϑης ποτ᾽, ὦ χρυσέας 

ἁμέρας βλέφαρον, 

ΓΥ. 100. ἀελίου τὸ καλλ. Ὁϊπ4.} 
[Υ΄-. 108 ---1ο04 ἴῃ ομθ ᾿ἴη6 ΘΙπαοΥτἶ.] 

Οοά. Ο, 1192. Ἐπιν. Τομ᾿ ὅ40: βῸὸ 
ἐᾶτε 5 ἃ ἀΙΒΒΎΠΔΡΙΘ 1 ἴῃ ΤΎδοΙ. 100. 
Ιῃ Ἠοιμθὺ ἔα 15 ἔθ ΘΗ ΠΠΥ ἃ ττο- 
ὨΟΒΥΠΔΌ16. Οὗ, Ἡ οΥπθ οἡ 1]. Υ͂, 
200. ΕῈΡ. Οπ {π Ῥῃγαθ τὴν ἐξ 
ἐμοῦ δυςβουλέαν 566 ν. 198. 

γ.96. τὸ δεινὸν τοῦτο] Υ ῖο 
Β66Π15 ἴο γοτι [0 Ὀ6 ἃ ἀσϑδα ἔπ] Π]πρ, 
ΑπδροηΘ τι505 ὕπ656. σγοῦβ νυ ἢ 
τ] ἢ ὈΙ ΘΥ 658. 
γ. 96. 5ᾳ. ὅ68ο!.: πείσομαι 

γὰρ οὐ τοσοῦτον οὐδέν᾽ ,οὐ- 
δὲν δεινὸν, φησὶ, πείσομαι, ὅπερ 
μὲ τῆς εὐκλείας τοῦ καλοῦ ϑανά- 
του ἀποστερήσει" ἀντὶ τοῦ" οὐδὲν 
τηλικοῦτον. κακὸν πείσομαι, ὥςτε 

μὴ οὐ καλῶς ἀποϑανεῖν. Οα {π6 
Ροϑβιθίου οὗ οὐ Νξνϑ δοιηρΑΥ65 
Α]. δ48. δδ1. 682. 1880. Οοα, Ε.. 187. 
Οαα. Ο. 1256, 868, 906, 1000. ΤΎΔΟΗ. 
44. 4258. ῬὮΙ]. 12. 887. 566. 84]50 
πούο ν. 228. θθ]ονν δῃᾶ Οϑά. Ο. 1600. 

γ.99. 5680].: ἄνους μὲν ἔρ- 
χη" ἀνοήτως μὲν καὶ φιλοκινδυ- 
νωῶς πράττεις, εὐνοϊκῶς δὲ τῷ ϑα- 
ψνόντι. ἘύδῸ. ὀρϑῶς, 5:6, Ὑϊηρ' 
ΨΥ, 566 γ. 408. ἀπ Οορᾶ. Τ. 
δ0ὅ: ὀρϑὸν ἔπος, ηα Τ πι τ. ΤΡΙ.. 
Τ. ὅ96: τοῖς φίλοις ὀρϑῶς φέζλος. 
Ομ {π6 γον ἔρχεσθαι, 5. 1 ηρ' 
ἴο σὸ ΔΎΑΥ, 566 δῦ ΡὮ1], 48. 

Ὑ. 100 544. 5. 6}0].: Σύνοδος τι- 
μῶν Θηβαίων γερόντων, ἐξ ὧν ὁ 
χορὸς συνέστηκε. Μετάπεμπτοι δὲ 
οἔκασιν οὗτοι ὑπὸ τοῦ Κρέοντος 

(569 169 54.) γεγενῆσθαι, ἐπεὶ καὶ 
τὰς προφάσεις τῆς εἰςόδου τῶν 

ορῶν͵ πιϑανὰς εἶναι δεῖ" καὶ 
ἐπειδὴ κατωρϑώκασι, τῇ προτεραέᾳ 
οἵ Θηβαῖοι; καὶ οἵ ἄριστοι πάντες 
τῶν ᾿ργεέων ἀνήρηνται; εἰκότως 
περιχαρεῖς εἶσι, 

ὦ φίλη ἡμέρα, παρὰ τὰς πρόσϑεν, 
ἡμέρας φαιδρὰ ἡμὲν φανεῖσα. 8.66 
Αἶθ0 ΒΟ 6. ΥΘΙῪ ΟΟΥΘΟὗ ΥΘΙΠΘΙ ΚΒ 0Γ 
ὑπ6 οοηπϑοίίοη οὗ π 8016 ὀδϑηΐο 
θγ π6 ὅομῃοὶ. οὴ ν. 18 5846. 

Υ. 100. ἀελέοιο] ϑορβοοῖοβ 
μδ5. πιδᾶθ 186 οὗ ὑπ185 βϑῖηθ Το υΤα 
Βοῖονν νυ. 1107. ὅθ πμ86 οὐδοδὶ 
ποΐθϑ οὐ Οβᾶ. ἘΠ. 1010. ἀπ 1191. 

γ. 100 βαᾳαᾳβ. κάλλιστον -- 
φάος] Οἱ {ΐπ8 βιρουϊαύνε 566 Υ. 
1212 84. ἀπᾶ Μαύ]1ι. 8, 464. ἡ 
{η6 5μοτύ 5014 016 ἴῃ φάος πᾶ {Ππ|᾿Ὸ 
Ηἰαῦτδ ἴῃ γ. 119, 5886 ΟΥ168] ποῖθ 
οῃ Οοᾶ, ἘΠ. 1178. 

Υ. 108. ἐφάνϑης ποτ] θη 
ποτέ, 5 γίηρ αὖ ἰθπρῦ]ι, 566 
ῬΆΣ]. 107]. , ἢ ὅπ ἢνβὺ 5.01186 
οὗ {86 φΘα]θοῦϊνο χρύσεος τϑα 8 
Βοῖί, Ῥδβϑοὺῦ Οἵ. [ωμ6Χ. 8. Υ΄ 
ΜαΒρταΥΘ ΟΌΒοΥν 5 ὑπαῦ πΠ6 οἷ6- . 
σῶποθ οὔ {πὶ5 δἀᾶγοββ Ὑ1Πὴμ Ρ6. 
μοὶρ θη, 1 τγ8 ΒΌΡΡΟΒΘ6 10 5Ρ0- 
Κοη. ᾿τη] 6 αἸαύθΙΥ αὐθου {Π6 Υἱϑιηρ' 
οὗ 1π6 βᾷμῃ. 89 οἢ υ. 10. 

ΜΝ. 108 5αᾳ. 5. 6}}0].: 
σέας ἁμ ἐρας" ὡς ἀκτὶς τῆς ἡμέ- 
ρας ὀφϑαλμόρ᾽ ὁ δὲ νοῦς ὦ καλ- 
λίστη ἡμέρα, ἐφάνης ἐν Θήβαις, 
βάντα τὸν ᾿Δργολικὸν στρατὸν τὸν 

καὶ τῇ παρούσῃ 
τὶ έρᾳ εὐχαριστοῦσιν. "δ, δὲ λόγος" 

ὦ ΧΕΠΘΣ ξ 



Ὡ 

ΠΣ ΥΡῸ 

ἈΝΤΙΓΌΧΗ. 13 

10ῦ Ζιρκαίων ὑπὲρ ῥεέϑρων μολοῦσα, 
τὸν λεύκασπιν ᾿ά4πιύϑεν 
φῶτα βάντα πανσαγίᾳ 
φυγάδα πρόδρομον ὀξυτέρῳ 
κινήσασα χαλινῷ" 

(σύστημα α΄.) 

110 ὃς φρ ἁμετέρᾳ γᾷ Πολυνείκους 

γ. 106. ᾿4πιόϑ' εν] ΤΙ 15. 116 γϑδάϊηρ οἵ Ἡ. Κ, ΑἸιγθηβ ἴῸν 
ἐπα οοιηπιοη 4ργόϑ'εν, 6011. Ο64. Ο. 1308: γῆς ὅσοιπερ ᾿“πίας πρῶτοι 
καλοῦνται. ὈϊοΥθηῦ ᾶγ5 οὗ ΠΠΠῊρ' ἊΡ, Ὅπ6 Ὑγϑηδηρ᾽ ΒΥ}1.016 Ππᾶνς 
Ῥθθη ΡῬΥΌΡροϑββα. “Βταποκ οοπήθοίατοβ ἐξ Ἄργόϑεν, Ετέαπταϊ ἀπ᾿ 
᾿4ργόϑεν, Η ϑύυὴ ἃ πῃ ᾿Δργόϑεν ἐκ. [Ὀ᾽παοτνῖ τοϑᾶβ ἴῃ ὁπ 1ἴη6 τὸν 
λ. "ργόϑεν ἐκ φ. β. π.) 

ΟΠ ΊΥ. 108-- 109. οπθ ᾿ἴπ6 ἴῃ Ὁ ποτ Ε] 
Ὑ. 110. ὃς -- Πολυνείκους] 1 Πᾶνα νυϊθύθηι {1π185 τυ [ΠῚ Β τ ἢ ΟἹς, 

ἔγοτα {πΠ6 οοηῃ͵θοίαγο οὗ δ ΟἹ ρον πα Μιᾶρο. ΜΒ55. ὃν--- Πολυνείκης, 
ὙΠΟ Ι 15 ααἰΐθ πηδαϊ θα ἴο ν.114. δα 117. ψΒοτο λευκῆς χιόνος πτέρυγι 
στεγανὸς πᾶ στὰς δ᾽ ὑπέρ οἷο. τοτιϑὺ οὗ πϑοϑβδϑίύυ 6 τϑίδυγοα ἔο {6 
ὙΠ1018 ΑΥ̓ΡΊΝΘ ΔΙΊΩΥ ΤΌΠΟΥ ὑπᾶη ἴο ῬΟΙΥΠΪθ65 δ]οπθ. ΤΉοβΘ ψγΠῸ ἅο- 
[θα Π6 ΟΠ ΠΟ το ῖῃρ᾽, ΒΈΡΡΟΒΘ ΒΟΙ16 Ομ δῖοι [0 ἢᾶγθ ἐακθη Ρ]δθο. 
Ετέαγας που] ΒΙΡΡΙΥ ἐπόρευσε, ϑοῶς δ᾽, ΒόΌΘΟΚΗ ἀγαγὼν ϑούριος 
Ῥθϑίοσε ὀξέα, Ἡ Θά δ ὴπ συναγείρας βθῆοσθ ὑπερέπτα, δηᾷ 80 οῃ, Το 
ἀρ ἤοίθμοΥ βθοβ ἴο ὑπθπὶ ουϊαθηῦ ἴγοπι ὅΠπ6 ᾿πθαπδ! ν οὐ {πὸ δηςὶ- 
βυϑύθιηδ, Βυΐ περδοϑύβ ἀγὸ δχοθρίθα ἔγοιη δη ΙΒΊΥΟΡ ΠΟ ὩρΥΘθιηθηΐ. 
ΟἿ Ῥϑὶον 809 566. 820 544., Θεά. Ο. 187 544. 107 544.) ΡὮ1]. 144 544. 
109 5αᾳαᾳ. [ἡμετέρᾳ γῇ Πῖπα.]} 

λεύκασπιν, πανσαγίᾳ, τουτέστι πά- 
σῃ σάγῃ καὶ σκευῇ χρησάμενον, 
ὀξυτέρῳ κινήσασα χαλινῷ φυγάδα. 
6 Ῥῆταβθ χρυσέας ἀμέρας βλέφα- 
ρον 15 ΠΠιδίγαῦθα θῪ ΒΟ πὴ ἔ, Ρ1055. 
Α686}. βαρ. ὁ. ΤῊ. 886. 

Υ. 10ῦ. 5 68.0].: 4Ζέρκη κρήνη καὶ 
ποταμὸς Θηβῶν. Οἡ 105 δἰδαδίϊοῃ 
8686 ΜΌΘΙ16Υ Οτόμοῖα. Ρ. 486 56. 
ἮΘΟΣ: λεύκασπιν" 

καὶ Εὐριπέδης(ΡΠοοη. 1106)" λεὺν- 
αἀσπιν εἰφςορῶμεν ᾿“ργείων 
στρατόν. δο 656}. Ἔρις ΟΣΠΡΉΗς 
89 54ᾳ.: βοᾷ ὑπὲρ τειχέων ὃ. λευκ- 
ασπις, ὄρνυταὶι λαὸς εὐτρεπής. 
ὁ λεύκασπις φώς ΠΟΥ τ᾿ηθϑ 5 ὑΠ6 

ὙΠΟ]6 δύν οὗ ὑπ Αὐρίῖγθθ. Οἵ. 
Μαεαύίη. 8. 293. 
Ὗ, 101. 5 ΟΠ Ο].: 

σὺν πανοπλίᾳ. 
Υ. 108 5ᾳ. φυγάδα---χαλινῷ] 

Αἴθον ποὺ αϊαβὺ οδιι56. ἢΪπ 
0 16 6 ψαιῦπ ἢ 68 α] ἢ ρ' ΘΟΌΤΒ6, 
ΒϑίΖιηρ ἢ 6 ὈΓ1416 ΠΟΥ 6 550] ἔἰ- 
Ιγ. ἘπρῚ ὀξυτέρῳ χαλινῷ 56 615 

πανσαγέᾳ, 

ἴο 6 50 τι564, {πῶὺ νγῆωΐ νγομ]ᾶ 
ῬΤΟΡΘΥΙΥ Ρ6 αὐέγιθτιθα ἕο Ππ6 οοτιγ 86 
ΟΥ̓ ΠΙρηῦ, 15 Πούα δβϑϑογίϑα οὗ ἐπ6 
γοῖηβ. ὙΠῸ οομηρδυϑίγθ ᾿πᾺ Ρ 1168 
ἀμπαῦ ὑπον ἢθα τηοῦϑ :ᾳΌΙΟΚΙΥ ἴῃ {Π|6 
την ΐηρ ὑπδ ἴῃ {π6 πἰρη. Οἡ 
1π6 δα]οοίίνοβ φυγάδα πρόδρο- 
μον {πι8 Ἰοϊηθα 8566 Οϑᾷ. 6, 
10 Βα κι ΟΣ πρόδρομος οἵ, 
Α 680}. ὅὅρι, ὁ. ΤΙ, 1609: ἀλλ᾽ ἐπὶ 
δαιμόνων πρόδρομος ἡ3ϑον ἃ ἄρχαϊα 
βρέτη. Ἐπατ. ΤρΡΙ. Α. 424: ἐγὼ δὲ 
πρόδρομος σῆς παρασκευῆς χάριν 
ἥκω. Μοτθονοῦ φυγάδα πρ. κινή- 
σασαὰ ἰβ ἃ ὑγᾶρίο τηο48 οἵ ΘΧΡΥΘ8- 
50. [ῸΥ φυγάδα πρ. ποιήσασα. 
Οὐ, Ααάγθυβ. ἴθ ὅορῃ. ῬΆ1]. ρ. 52. 
ΤιαΒΌγ, οα {πὸ ἀδΥ Ὀδίηρ' Βαϊ ἴὸ 
Ραῦ {π Αὐρῖνθ τὸ ἢϊρῃῦ, Νδνϑ 
ΘοΙηραῦο5 ΕΒ], 119, ΑἿ- 181. 040. 
114, Οδᾶ, ΠΝ. 488, Οϑᾶ, οἱ 1210. 

γι, 110 5ᾳ. ὃς ἐ Ἐπύητν τ: ι- 

λόγων] πο (5611. ἐπ6 ΥΩ οὗ 
1π6 Αὐρίγϑβ) ταϊβϑα πρ ἀραϊπδῦ 
ΟὟ οἷύγ ἢ δοοοπηῦ οὗ π 
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ἀρϑεὶς νεικέων ἐξ ἀμφιλόγων. 
ὀξέα κλάξων 
αἰετὸς εἰς γᾶν ὑπερέπτα, 
λευκῆς χιόνος πτέρυγι στεγανός. 

11 πολλὼν μεϑ'᾽ ὅπλων 
ξύν ϑ᾽ ἱπποκχόμοις κορύϑεσσι. 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 
᾿ ᾿ς λον" ΄ ΄ 2 Α ’, δ, στὰς δ᾽ ὑπὲρ μελάϑρων φονώσαισιν ἀμφιχανὼν κύχλῳ 

λόγχαις ἑπτάπυλον στόμα 
120 ἔβα. πρέν ποϑ᾽ ἁμετέρων 

αἱμάτων γένυσιν 
πλησϑῆναί τὲ καὶ στεφάνωμα πύργων 

΄ 5 ὦ δά αν 
'πευκαενϑ Πρφαιστον ἑλεῖν. 

[Υ͂. 118. ἀετὸς ἐς γᾶν ὑπερέπτη, Ὠϊπᾶ.]} 
Υ. 190 ---121 οὔθ Ἰἴὴη6 ἴῃ Ὠ᾿ηᾷ. 
Υ. 128 ---124 οῃ ᾿ἴπηθ6 ἴῃ Ὠ΄ηᾶα. 

ἀοπθυα] ἀπᾶΥγθ15 οἵ Ρο]γυ- 
ὨΪΘ65. -- ΕῸΣ {π6 Ρῆγαϑθ φψει- 
κέων ἀμφιλόγων οἵ. ἘαῪ. ῬΒοθη. 
08: ἀμφίλεκτος ἔρις, δπά οπ Πο- 
λυνείκους δᾶ νεικέων  Δ16Κ. οα 
Ῥποθη. 639, 

Υ. 112. ὀξέα κλάξων]) Νενϑ 
ΘΟΙΉρΡΑΥΘ5. Ηοιη. ΤΙ. ΧΙΠ, 128: τοὶ 
δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο ὀξέα κεχλήγοντες, 
ΧΥΙΙ, 88: βῆ δὲ διὰ προμάχων 
-- - ὀξέα κεχληγώς, δια ΧΥῚ, 429: 
ἡ δ᾽, ὥςτ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, 
πο σεν τῶν πέτρῃ ἐφ᾽ ὑψηλῇ 
μεγάλα κλάξοντε μάχωνται. 

γ.118. αἰετὸς --- ὑπερέπτα] 
ΕΘ ἄονῃ ἔσο ΡΟΥΘ ΠΡΟῚ 
οαν Ιδηᾶ {|| 8 δὴ 6516. ΟἿ 
117: στὰς δ᾽ ὑπὲρ δἴο. ΤΠ ρορὺβ 
ΘΟΠΒΡΘΗΝΙΥ οὐ ὑπῸ Ρᾶυθῖο16. οὗ 
ΘΟ ΥΙΒΟῺ 1 Β1ΠΉ1|ΔΥ ΡαΒδαρ68., 

Ν.114. ὅο9801.: λευκῆς χιό- 
νος πτέρυγι᾽" τοῦτο ἀλληγορι- 
κῶς φησιν, ὡς ἐπὶ ἀξτοῦ" .δηλοῖ 
δὲ, ὅτι λεύυκασπις ἣν ὁ τῶν Ἅρ- 
γείων στρατός. Οὴ {π6 Ρῇγαβθ 
πτέρυγι χιόνος 586 Με... ὃ. 510 ἔ. 

Ἢ: 11784. 5. 98}0].: στὰς δ᾽ ὑπὲρ 
μελάϑρων" ὡς ἀετὸς κυχκλώσας 
τὰς Θήβας ταῖς τῶν φόνων ἐρώ- 
σαις λόγχαις, ἀμφιχανὼν ἔβα" ἐνέ- 
μεξινὲ δὲ τῇ͵ μεταφορᾷ. 

Υ. 119. ἑπτάπυλον στόμα] 

ΒΘ ϑαϊύουβ ΘοΙραγ6 ἃ ἐγαρτηθηὺ οἵ 
ΞΟΡΠΟΟΪ6 5. αποίοα ὈγΥ ίοαθδυ- 
Ομα5 Ρ. 86 ο4. ΜϑῃΖί: Θήβας λέ- 
γεις μοι τὰς πύλας ἑπταστόμους. 
Ἐν. δαρρ!. 401: ᾿Ετεοκλέους͵ ἅ) ὰ- 
νόντος ἀμφ᾽ ἑπταστόμους πύλας. 
ῬΠΟΘη. 294: ἐλήλυϑας ἑπτάστομον 
πύργωμα Θηβαίας χϑονός. 

Υ͂. 121. αἱμάτων γένυσιν] 
Οἱ [88 ῥΙαγαὶ αἴμάτων 566 ΒΤοτα ἔ, 
ου Αρϑβοῆ. Ομοθρῃ. 60. 9]... οα {πὸ 
Ιοθῶ] ἀδίϊνο γέννσι οἱ φᾷ. σ. 
809 88. Π6 Βομοιαϑῦ ΟΌΒΘΥΨΘΒ: 
παρήλλαξε! τὸ ὄνομα, τὰ χείλη 
τοῦ ἀετοῦ γένυς εὐλξοῦνς Νονϑ 15 
οὗ ὉΠ βδῃ8 ΟΡἰῃΙοῈ ; ΘΟΙΏΡ ΘΙ Πρ; 
ἘΠῸ᾿. Ηδ]. 1110: σὲ ἀναβοάσω, τὰν 
ἀηδόνα δακρυόεσσαν, ἔλθ᾽ ὦ διὰ 
ξουϑᾶν γενύων ἐλελιξομένα. 1 
ΤΥ 56 1} ὉΠ ὑπαὺ Ὁπ6. ρΡοθρὺ πἃϑ 
ΔΡΡΙΟΡεΙ θυ ὁμοϑθὴ ἃ ψογὰ ὁδ- 
ῬΔΌ]6 οἵ Ρεοΐῃρ' γϑέδυγσθα βούῃ ἴο 
{πὸ Θ8ρ1]9 δηᾶ ἴο ὑπθ ΘΠΘΙΏΥ. 

Υ. 122. στεφάνωμα πύργων] 
ἰ. 6. πύργους τὴν πόλιν στεφα- 
νοῦντας. Οἱ. Οδ6α. Ὁ. 14 56.: πύρ- 
γοι μὲν, οἱ πόλιν στέφουσιν, 1 
ΒοΡΒοοῖδα, δι5. ὙγΧ004 5661); ΤΟΥ 
Ὑγτοῦθ 50. ΟἸΤοπ5. τὸν κύκλον τοῦ 
ἀστεος. 

ΠΡ 128;ὺ0 5. πευκάεν ὃ 
Ἥφαιστον ἑλεῖν" τὸν ἐκ τῆς 
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120 πάταγος ἴάρεος ἀντιπάλῳ 
δυοχείρωμα δράκοντι. 

(ἀντισύστ. α΄.) 

Ζεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης κόμπους 
ὑπερεχϑαίρει᾽ καί σφας ἐσιδὼν 
πολλῷ ῥεύματι προονισσομένους 

180 χρυσοῦ καναχῇ ϑ᾽ ὑπερόπτας, 
παλτῷ ῥιπτεῖ πυρὶ βαλβίδων 
ἐπ᾿ ἄκρων ἤδη 

ς -»" μὰ Ἂμ ὲ 

νίκην ὁρμῶντ᾽ ἀλαλάξαι 
(στφοφὴ β΄.) 

ἀντιτύπαᾳ δ᾽ ἐπὶ γᾷ πέσε τανταλωϑείς. 

[Υ΄-. 12ὅ---120 ὁπ 11π6. Ἄρεος, ἀντιπάλου δυσχ. δράκοντος. Ὀ1π4] 
1184; 

τηϑιοαᾶ οὗ ἀντίτυπα. 

δ᾽ ἀπόλωλε οἴο. 

Ι πᾶν υυϊίθη ἀντιτύπῳᾳ αἰ Ρούβοπ Δάν. ρΡ. 109, 
Νονθ ΡΙΌΥΘΒ {πῶΐ [Π6 Φομηοη τϑϑδάϊηρ' ὁδηποῦ 

Ὀ6 ἀοίθπαθα Ὀγ ὑπ ἀουθύ] ραβϑαρθ ἴθ ἔπγσ, ΗΊἹΡΡ. 
ΗΘ 5Π0. 5 ὕθ0 ἔγο πὶ Επρύδθῃ. Ρ. 1701, 18. (408, 24.) 

1180: γυμφίδια 

{πῶῦ {π6 οἱ τϑδάϊηρ' νγὰ8 ἀντιτύπᾳ. 

πεύχης ἐγειρόμενον. 80 ΤΎΔΟΙ. Τ51 
(106). φλὸξ αἱματηρά. Νξνο δοι- 
Ῥᾶγοβ γῖχρ. Αθῃ. ΧΙ, 180: ρΡΙπ 65 
ΔΥΑΟΥ. 

Υ. 126 5ᾳᾳβ. ΤἼ6 56η86 15: ΒΈΌΘἢ 
δὴ αἰΐδοῖκ 8 δᾶθ Ὀγ ᾧπ8 
ΓΠΘΡΔη5 ὍΡΟΝ ὕᾧπ8 ΑΥ̓ΡΙΊΥΘΒ, 
{πεν τὖῦὸ ὀου]αὰ πού 6 οΥὐϑυ- 
ΘΟΙῚ8 ΟΥ̓τΤοϑιβίρα, Ραύ ὕΠ6 Ατ-᾿ 
σίνοϑ ψοΥῸ ἔογοραᾶ ἴο ὕπγῃ 
Ὁποῖγν δ οΚ5. Οη.{Π6 ἀοπθ]6 μο- 
τηϊηεςῖν 566 Μούίῃ. ὃ. 485: ποῦ. 8. 
Τμ6 ποτὰ δράκοντι ἴῃ Ὑϑίθυθηοθ 
ἴο ὑπ6 ἀγαροη 5 ἴον οἵ βαρ θυ 
15. ΔΡΡΙΙΘα, ποὺ [0 π6ὸ ΤΠΘΌΘΗΒ, 
μαῦ το ὑπ Αὐρῖνθϑ. 

Ἦν 15:88; μεγάλης γλώσ- 
σης] Οὐ, 1860: μεγάλοι λόγοι, 
Ὁ ηα οἡ {πὸ Ῥοδβίϊηρ' οὗ Ὁπ6 ΑΥρὶ- 
ν65 Επιτ. ῬΠορη. 1170 5664. ΑΘ 5608, 
δρύ. ὁ. ΤῊ. 42ὅ 5ᾳ., ἴὉΓ ὑπ6 βϑῃῦὶ- 
τηθηῦ ΑΘ568. ῬΘ 5. 821: Ζεὺς τοι 
κολαστὴς τῶν ὑπερχόμπων ἄγαν 
φρονημάτων ἔπεστιν. Ῥτοιι. 829. 
Ἐπιν, ΒάΘΟΙ. 88 58ᾳβ. Η δγοα, ΥΗ, 
10: φιλέει γὰρ ὃ ϑεὸς τὰ ὑπερέ- 
χοντα πάντα κολούειν. γΕσ. 

Υ. 129... πολλῷ δεύματι 
προς»ν. Ετέαν τ᾽ ΘοΙμρδΥο5 

Αϑβοῖι. Ῥϑυβ. 410: ῥεῦμα Περσι- 
κοῦ στρατοῦ. ΕΠ πατ. ΙΡΕ, Τ΄. 1448: 
δεῦμά τ᾽ ἐξορμῶν στρατοῦ. ΟΥΠΟΥ 
ΘΧΘΙΏΡΙ65 δύ δἀδπορα Ὀγ ΒΊΤοΙ ἕ. 
οἢ Α6β0}. 5ρ. ὁ. ΤῊ. ρἹ. 64. 

γ. 180. χρυσοῦ καναχῇ ἅ᾽ 
ὑπερόπτας) Ῥτοπᾷ ἴῃ {πΠ6 οΟἸδηρ' 
οἵ πον φΟ] θη ΔΥΤΏΒ. 

Ν.181. δ΄ ].: παλτῷ διπτεὶῖ 
πυρί" τῷ κεραυνῷ τῷ ἄνωϑεν 
παλϑέντι. Τὸ δὲ βαλβίδων μεξτα- 
φοριχῶς ἀπὸ τῶν δρομέων. βαλ- 
βέδων" τῶν κρηπίδων τοὐτείχους. 

γ. 138. ὁρμῶντ᾽,] σα ρϑπθιιβ. 
ΞΟΡΠΟΟΙ65 ηθϑὴβ ὑπεὺ ον νυὶϑιθα 
ἰο ἄνθηῆρθ π6.. 150] Θη06. οἵ ἔπ 
ὙΠ016 ΔΥΠῚΥ ΠΡΟΙ Οη6 οὗ 105 Ια 6 Υ5 
8 Η. ΌΘΡΠ ΘΒ δ ν068}} ΟΡϑυν- 
64, Ἐπε. ΤΠ ραν οῖρ]6 ὁρωῶντ᾽ 
15. αϑθα [0 ᾿ηθϑη Β501η60 Οη6, ὙΠῸ 
γγῶ 5 Ργϑρδυύΐῃρ. Οἵ. ΕἸϑοῖν. 1828. 
Οη Οδρϑηθαβ 566  πτ. ῬΏοθα. 1187 
56αᾳ. ΑΡρΡΟΙ]]οά. 1Π,. 6. Ῥδυβϑῃ. 
ΤΧ 8; 
014. Κ'68ο].: ἀλαλάξαι" 

παιωνέσαι" ̓  ἀλάλαγμα δὲ ἔστιν ἐπι- 
νίκιος ᾧὠδη. 

Υ. 184. ἀντιτύπᾳ δ᾽ ἐπὶ γᾷ! 
δ 15 βεϊ4 ἰο πᾶν (Ἀ]16ὴ Ὑ1ΠῚ 
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190 πυρφόρος ὃς τότε μαινομένᾳ ξὺν ὁρμᾷ 
βακχεύων ἐπέπνει 
δ - 3 , 3 ’ὔ 

οισαις τἰλέῥόῤῥῳ ἀμεμῶν. 

εἶχε δ᾽ ἄλλᾳ μὲν ἄλλ᾽, 

ἄλλα δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοις ἜΒΘΣΩΝ ὀευϊβελζξωνψς μέγας Ἴάρης 

140 δεξιόσειρος. 
(σύστημα β΄. 

ἑπτὰ λοχαγοὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑπτὰ πύλαις 
ταχϑέντες ἴσοι πρὸς ἴσους ἔλιπον 

Ύ.-15διβα: 
μέν, ἄλλα οἷο. 

μὲν, --Ξ ἄλλα δ΄. 

ΒΌΘΝ ἴογοθ ὑπαῦ ὑπ6 ϑαυθῃ, ΠΡΟΠ 
ὙΥΠΙΟΝ Π6 [611], οδυδοα ἴῃ ἴο γο- 
βῬοιηα, Απᾶ ομθϑ οὗ {π6 ϑοῃο]ταβῦβ 
᾿νὰ5. δΙγθδᾶν ρσνθη {Π18 Ἰηφογργθία- 
{10ῃ: ἄνωϑεν τυπεὶς ὑπὸ τοῦ κε- 
ραυνοῦ, κάτωϑεν δὲ ὑπὸ τῆς γῆς. 
Οπ {πὸ ἰουτηϊηδύϊοῦῆ οὗ π6 πογᾶ 
ἀντιτύπῳᾳ 866 Ῥούβοι, ρῥίδϑί. δᾶ 
παν. Ηθο. Ρ. Χ 5ᾳ. δπα οἡ Μϑᾶ. 
822, 

1014. τανταλωϑείς] 56Π0].: 
ὅτι δὲ τανταλωϑ'εὶς σημαΐένει τὸ 
διασεισϑείς, μαρτυρεῖ καὶ ᾿ἄνα- 
κρέων᾽ μελαμφύλλῳ δάφνᾳ 
χλωρᾷ τ ἑλαίᾳ τανταλέξει. 
δ: 188. Β5.6801.: πυρφόρος" 

πῦρ φέρων ἐν αὐτῷ ὁ πῦρ τοῖς 
τείχεσι προςάγων. Οπ {π6 ροδί- 
το οἵ {πὸ τϑϊαύϊνθ ργοόποῖη οἵ, 
182. ΑἹ. 8ῦὅ8. 1414. 

Υ. 186, ὅ5610].: βακχεύων'" 
ἐνθουσιῶν, καὶ μέγα φυσῶν, καὶ 
πνέων ὀργήν. Ἑτέαταϊ ΟΟΙΏΡΕΥΘΒ 
ΑΘΒΟΠ, ϑρύ. 6, ΤῈ. 8548: μαινόμε- 
νος δ᾽ ἐπιπνεῖ λαοδάμας Ἄρης. 

Υ. 187. ῥιπαῖς ἐχϑίστων ἀνέ- 
μων} 1. 6. αι} πὸ ἀτάοιτν οἵ 
ἃ τηοϑὺ Ποϑβύϊ]α ϑρίγιῦ (οὗ δὴ 
οἰαἰθα ἀἰβροβιθ!οη). δ. ῬθΙοὸν 928: 
ἔτι τῶν αὐτῶν ἀνέμων αὑταὶ ψυ- 
χῆς ῥιπαὶ τήνδε γ᾽ ἔχουσιν. ΤΠΘ 
ῬΏγαθ6 ἀνέμων ῥιπαί 15 αδϑἃ ὌΥ 
ΡΤαύατο. . 1, ν». 1108: ὠκείας 
τε ἀνέμων ῥιπάς. Ετέατ ας 4150 
αποίθ5. ατὶ ῬΒοθη. 407: ϑυμοῦ 
πνοάς, ἃηἃ ΑΥὐἰβίορ. ἂν. 1897: 
καταπαύσω τὰς πνοᾶς. 

Ι ΤΟΥ ΠΙΘΥΥ γτοβὰ σὴ} ΒΟΘΟΙΚΙ: 
ΜΒ. εἶχε δ᾽ ἄλλᾳ, τὰ μὲν ἄλλᾳ, τὰ οἷο. 

πον Δαορίοα {Ππ6 ὁοηθούπγθ οὗ ἘΠΩΡ ΘΓ. 

εἶχε δ᾽ ἄλλᾳ τὰ 
1 ἢ Ἴιᾶγ6 

Ὁτηδονῖ γτοϑ 5 ἄλλᾳ τὰ 

Υ͂. 188 5ᾳ. εἶχε δ᾽ ἄλλᾳ οεἰς.] 
ΤΠ ροθὺ βθϑιὴβ8 ἤο τηθϑῃ: Μδυ8 
ὑπγηθα αν ΒΟΠ6 ουἱ]8, θα ὲ 
Ῥτυουπρπύ ΟΥΒΘΥ ΘΥ115 ἀΡΟη 
οὐθυβ. ΕῸΣ ἔχειν ἴῃ 5πὸ ἃ 
β56η86 οἵ, Ῥ.Π. 1098 .54.:. στυγξ- 
ρὰν ἔχε δυςποτμον ἀρὰν ἐπ᾽ ἄλ- 
λοις, ἃπᾷ {π6 ποίβ οἡ συ. .308 οὗ 
πᾶ ΡΙδν. ΤῊΘ Β6Π0].: τὸ εἶχεν 
οὐκέτι ἐπὶ τοῦ Καπανέως, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τοῦ Ἴρεως ἔστιν" ὅτι Ἄρης 
βοηϑῶν ἡμῖν πανταχοῦ τροπὰς 
ἐποιεῖτο τῶν πολεμίων. -- στυ- 
φελίξων" ταράσσων. 

γ. 140. ὁ 0].: δεξιόσειρος" 
ὁ ,γενναῖος᾽ οἵ γὰρ ἰσχυροὶ ἵπποι 
εἰς τὴν δεξιὰν σειρὰν ξεύγνυνται 
τοῦ ἄρματος. ΒοΟΘΟΚΕ ΥΙΡΉΙΥ οΡ- 
ΒΟΥΎΘΒ5. ὑπᾶὺ ἐπ15 Θρι ποὺ 15 ἀουῖνοα 
ἔγΟ ΠῚ σειραφόρος, θαύ ὑπΠδΐ 10 τη 88 
τὸν δεξιὸν Ἄρην, Μαῖβ ῥγορίδίοιιβ 
δα ἔν οι 016. ΤῊὴ6 βϑῖὴθ ὑπῖηρ' 
ἰδ Ορϑουυϑᾶ ὃν δι δι α16 7, ὙΠῸ θοτη- 
Ρᾶγθ5 ΑΙ 56}. Αρϑ1η, 850: μόνος 
δ᾽ Ὀδυσσεύς, ὅςπερ οὐχ ἕκὼν 
ἔπλει, ξευχϑεὶς ἕτοιμος ἦν ἐμοὶ 
σειραφόρος., 

Ὑ. 141. ἑπτὰ λοχαγοὶ γὰρ] 
Οπ {Π658 βϑύϑῃ ἰϑϑᾶθυβ 5866 αὖ Οοα, 
(1908 544. ΤΊ ρδυῦῖο]θ γὰρ ΘΙ 685 
ἰο ρἷνθ ἃ ὑϑᾶϑοῃ ἴουῦ ψμδῦ ΠδΒ 
7αϑὺ Ὀ6θὴ 5814, γἱζ, ὑπαῦ Μδὺβ μεᾶ 
ταρϑα ἀραΐπϑ 1πη6 Αὐρίῖνθθ. Οἡ 
πθ ρΡοβιθίοη οἵ {818 ρδυῦϊο]6. 566 
ποθ οὐ ΡΏΪ. 1422 54. 

Υ. 142. ἴσοι πρὸς ἴσους] 
Ετγέατ αὐ ὁοηρανο5 Εατ, ῬΊΟΘη, 

, " ΕἾ 

ον νι μονα. ὧν. “Ὁ Αἰδν .:« 

ς το τ ὑκα " 

Ἵ ἶ Ξ ἈΡΕΡΟΝ ΡΙΥΥ ΜΡῚ τάων ὧν "- ι αύννω, ἐε᾿ 

᾿ 
᾿ 

Γ ἢ 



᾿ΑΝΤΊΙΊΓΠΟΝΗ. ἜΝ 

᾿ Ζηνὶ τροπαέῳ παάγχαλκα τέλη, 
πλὴν τοῖν στυγεροῖν. ὦ πατρὸς ἑνὸς 

145 μητρός τε μιᾶς φύντε καϑ' αὑτοῖν 
᾿δικρατεῖς λόγχας στήσαντ᾽ ἔχετον 
κοινοῦ ϑανάτου μέρος ἄμφω. 

(ἀντιστροφὴ β΄.) 

ἀλλὰ γὰρ ἃ μεγαλώνυμος ἦλϑὲ Νίκα 
τᾷ πολυαρμάτῳ ἀντιχαρεῦῖσα Θήβᾳ, 

150 ἐκ μὲν. δὴ πολέμων 
τῶν νῦν ϑέσϑε λησμοσύναν. 
ϑεῶν δὲ ναοὺς χοροῖς 

τῦτ: ἴσους ἴσοισι πολεμίοισιν ἀν- 
τιϑείς. ἈΡΟ]]οα, ΤΙ, Ῥ. 164: Ἔτϑεο- 
κλῆς, καταστήσας ἡγεμόνας, ἴσους 
ἴσοις ἔταξε. ὅ.66 ποία ν. 1. 

Υ. 1418. τέλη] Τμῖθ βθϑιῃβ [0 
τηθδη οἰ 5 οἔονγθα ύο πο αοα8 
τὰ ἜτβοΙ, 258.- Εν. Μοα: 1898. 
Ἡδθηοθ πὸ δ ὈΟΓΏΘ Ὀγ {π6 Ατ- 
οῖνγο Ιθδάθυβ, αὐῦθυ θ6Ιηρ' ΟΥ̓ ἔγοτα 
ὑπο ὶν θοΟαΙ65 ἤο ον {π6 ὑτόρν, 
ΑΥΘ ΒΘ ΒΟΥ 5814 ἠο 6 οἵ- 
ἕογυϑθαᾶ [ο Φαρίζον ὑπ αοἀ οὗ 
ΤΤΟΡΆΉ 368. Τέλος, ἴῃ ὑπ 561η86 
οὗ ὦ σἰἔῦ, οοοῦσβ ἴῃ Αθβϑοῆ. ϑρύ. 
ο. ΤᾺ, 206. ᾿πεῖρ. ἀρπα ΑἸΠ θη. Ρ. 
40. Ὁ: μικρὰ ϑύοντες τέλη. Μυϑ5- 
ὅπάγε. ΒοΘοΚη: “Παγχαλκα 
τέλη πα πἱομὺ Ὑγ αἴθη, α16. 415 
ἌΝ ΘΙ ΠΡ ΒΟ ΘΗΪτ 6 δαίσοβηρέ Ὑγ61- 
ἄθῃ, βοπμάθιῃ Ζχὰ Τυορἕθη ροοοτά- 
ποθ πᾶνοπλίαι, νὶθ βομοῃ Ζηνὶ 
τροπαίῳ ποϊρὶ.᾽᾽ 

γ.144. ΤΥ1ΟΙ].: πλὴν τοῖν στυ- 
γεροῖν" οὔτοι γὰρ εἰ καὶ ἀπέ ἐϑα- 
ΨΟΨ, «ἀλλὰ διότι οὐ διεκρίθη αὖ- 
τῶν ἡ νίχη, διὰ τοῦτο οὐκ ἀνετέϑη 
τὰ ὅπλα αὐτῶν τοῖς θεοῖς. 

Υ. 146. 5. 6Π0].: καϑ' αὐτοῖν" 
ἀντὶ τοῦ κατ᾽ ἀλλήλων. ΟΕ ΜαΌ. 
5, 489. 1Π. ἀπ Μρίμθϑκ. δα Μο- 
πϑηᾶν. ἔν. 510. 
Ν. 146. ὅομο!.: διχρατεῖς 

λόγχας" ἀμφοτέρωϑεν ἠκονημέ- 
νας" ἡ δικρατεῖς φησιν, ὅτι ἀλλή- 
λους ἀπέκτειναν, καὶ ἢ ἑκατέρου 
λόγ η, οὐχ εἰς κενὸν ἀπεπέμφϑη, 
ἀλλ᾽ ἐχράτξησε τοῦ ἑτέρου. 1 ἐπΐπ!ς 
ὑμθαῦ δικρατεξῖς τιηΐδθ5 ὑπ τη ηϊηρ' 

Ῥοίἢ οὗ ΠΥ δηα νἱούουυ. ΕὌΤ 
οδηηοῦ ὈΘΙΙΘγο ὑπαὺ 1Ὁ τηθϑὴβ5 πο- 
Ὁπϊηρ' ποτα ὑπει δισσάς. ΤΠ6 Αὐτὶ- 
ἋὯδ6 ἃὺ6 ἴἢ ἃ ΥΘΥΥ 51ΠΉΪΠ|Δ} ΤΠΘΉΏΠΘΥ͂ 
βύγιθα δικρατεῖς ἴῃ ΑἹ. 202, τ ἢ 
γτοραγὰ θούῃ ἰο ὑπ6ῖὶνῦ παμροὺ απηα 
ΤΠ ΘΙΓ ΡΟΥ͂ΘΙ. ὅθθ τὴν Πουΐϊθνν οὗ 
ΤΟθΘΟΚ᾽Ρ Α]ὰχ Ρ. 90 56. 

Υ. 148. ὅ698}0ο!.: ὰ μεγαλώνυ- 
μος" ἡ ὠεγάλην περιποιοῦσα δό- 
ξαν. Εον {8 ραυίϊοϊοϑ ἀλλὰ γὰρ 
566 Μεαύψῃ. οα Ἐπιὶρ. ῬΠοΘη, 5171. 
ΤΏΘ οομπμθούΐοη 15: θαὺ 85 νἱο- 
ΤΟΥ͂ Ππ885. σομδ. 16οὐ ὰ8 πὸΐ 
Γοτροῦ ν᾿ 8 Υ. 

Υ. 119. τᾷ πολυαρμάτῳ] 
586. γν. 840. ἀπ ΒοΘΟΚΗ Ἐχρὶ. 
Ριπᾶ. ΟἹ. ΥὟἹ, 8ὅ. ρΡ. 161], τϑῖρυγϑα 
ἴο ὈΥ Νϑνο, Βαΐ π5 ᾿δα]δοίῖνο 
ΒΘ: Π 65 {πὸ νοι οἵ ὑπ 6 ΤΉΘΌδ 5, 
50 ὑπδῦ υἱοίουυ 15. βϑιϊα ἰὸ Πᾶνυθ 
ΘοΙη6 ἴο ὅπ68 ΤΠ ἢ5 ἀντιχαρεῖσα, 
{πὰ5 ΘΧΡΙδίηθα Ὀγ ὑπ δΟΠΟΙ δῦ: 
ἀντὶ τοῦ ἴσον αὐτῇ χαρεῖσα, ὡς 
ἀντέϑ'εος. ϑέλει δὲ εἰπεῖν, ὅτι 
ὅσον ἐφίλει τὴν νίκην, καὶ ἡ νέκη 
αὐτὴν “ἀντεφίλησεν᾽ πρὸς χαΐίρου- 
σαν γὰρ αὐτὴν καὶ αὐτὴ χαρεῖσα 
ἦλθεν. Οπ [π6 ἀδύῖγο ἀδροπηᾶϊπρ 
πΡΟΩ ἤλ.ϑεν 566 Οδᾷ. Ο. τ0. 

γα Ἐαθ0.9ἢ. ἐκ μὲν δὴ --- λη- 
σμυοσύναν])} 1. 6. αἴθου ὉΠ6856 
ὙΦ Υ5. Ρ6 μλτ νθδΝ οὗ ὉΠ 6. 
ἁγέσϑαι λησμοσύνηνὶ 15 Ῥυυν πθϑγ- 
Ιγ δααπίνϑιθαῦ ἰο {π6 βίπιρ!ς λαϑ'έ- 
σϑαι. 866 Ορα, Ο, 4632. Οπ {δ6 
οοππηρούϊοη Ὀούνϑοη πολέμων ἀπ 
ἡγέσϑε λησμ. 5866 ῬὨ11. ὅ12. γι 

2 
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παννυχίοις πάντας ἐπέλθωμεν" ὁ Θήβας δ᾽ ἐλελίέχϑων 

Βάχλχιος ἄρχοι. 

(ἀντισύστ. β΄. 

1δῦ ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας. 
Κρέων ὁ Μενοικέως. νεοχμοῖσι ϑεῶν 
ἐπὶ συντυχίαις χωρεῖ τίνα δὴ 
μῆτιν ἐρέσσων. ὅτι σύγκλητον 

100 τήνδε γερόντων προὔϑετο λέσχην 

γ. 156 54. Κρέων -- νεοχμοῖσι 9 ε ὧν) 
ΜϑΝ. Κρέων --- νξοχμοὸς νεαραῖσι ϑιεῶν. οοπ͵θούαγα. 

Υ͂. 167. Ἐον τινὰ δὴ 1 πᾶγνο 

ΤΠ 15 Πἰηᾶουνῖ, 5 

τ θη τίνα δὴ σι} Η να δ πη. 
Ὀ1πᾶ, τινὰ δὴ. Ἠδ ε80 τοϑᾶϑ νε. ϑε. ἐπὶ συν. -ΞΞ χ. τ. δη. μ. ἐρ.Ξ-Ξ 
ὅτ. συ. τη. γξ. ΞΞ- προ. λξσ.] 

{Π18 Ῥ558 6 Ὑ76 ΠΙΔῪ ΘΟΙΊΡΑΥΘ Ηο- 
6 Υ Οα. ΧΧΤΥ͂, 488 54.: ἡμεῖς δ᾽ 
αὖ παίδων τε κασιγνήτων τε φό- 
γοιὸ ἔκλησιν ϑιέωμεν. 

Υ͂. 16ὅ8 5ᾳ. ὅ.61}:0].: ὁ Θήβας 
δ᾽ ἐλελίχϑων" ὁ κινησίχϑων᾽" 
ἐλελίχϑονα δὲ τὸν Ζιόνυσόν φησι 
διὰ τὰς ἐν ταῖς βαχχείαις κινῆ- 
σεις" ἢ τὸν τὴν γῆν σείοντα καὶ 
ἀναβακχεύοντα ταῖς χορείαις. Ὃ 
δὲ νοῦς" ὁ Θήβας Βαχχεῖος, ὃ 
Θηβαγενὴς Διόνυσος, ὁ τῆς Θήβης 
πολίτης, ὁ ἐλελίχϑων, ἄρχοι τῆς 
χορεέας. ΕοΥ [Π6 ΡΙδοηδϑίῖο 6χ- 
Ῥγοββϑίοθ Θήβας ἐλελίχϑων {π6 
ΘαἸτοΥ5 ΘΟ ρᾶγθ ΑΘ50}. δρύ. ο. ΤῊ. 
109: πολισσοῦχοι χϑονός. Οαᾷ. Ο, 
1081. 1848. ΤΎΘΟΝ. 1021. ΕπισῚρ. ΓΡΕ. 
Τ. 486. Μαί.: δουλείας ἐμέϑ'εν 
δειλαίας παυσίπονος. 
ΣΉΝ; οὐ] ρδηβοῖιη 

ου ΟΔΠΠπι, ῃ, ἴῃ 6]. 17. ΟΌΒΘΥνΘΒ 
πῶ Ῥοΐῃ ἄρχειν, ἄρχεσϑαι, 8.8 
Ὑ7611 85. {π6 οομηροῖηα5 ἐξάρχειν, 
κατάρχεσθαι, ἴα τιθοᾶ οὗ {πο86 
ῬΟΥΙΒΟΩΒ ὍὙὙΠΡῸῸ ἴῃ πῃ 5ϑδογρᾶ γχἱΐθϑ 
δηα ἀδηοῦσ οὐ Ὁπ6 διποϊθηΐδ ἢγϑί 
164 οἰὐπον ὑπ 50ηρ' ΟΥ ὑπ6 ἄδηοθ, 
ΠΟΥ δοίϊηρ ἃ5 ἰθδᾶθυβ ἴο {Π6 
γοϑί. Νϑυϑ οορδῖοβ 1], ΧΥΊΠ, 
6006. Οα. ΥἹ, 101. Ἐ1115]. ὁ Ἐπ, 
Βδοοῆ. 14!. 

, ΔΜ) 160 88ᾷ4ᾳ. ὅ.6Π0].: ἀλλ᾽ δδε 
"γὰρ δὴ βασιλεύς" ἄριστα καὶ 
μεγαλοφρόνως διεσκεύασται αὐτῷ 
ὁ χορός" ἕτερος γὰρ ἂν ταῦτα πρῶ- 

τον εἰρήγαγεν, ὅτι ἡμεῖς συνήχϑη- ; 
μὲν ὑπὸ «Κρέοντος᾽ χαρίεν δὲ τὸ 
πρῶτον μὲν εὐχὴν αὐτοὺς ποιήσα- 
σϑιαι, ἑξῆς δὲ δηλῶσαι, ὑπὸ τίνος 
ἠϑροίσϑησαν. Παρατήρει δὲ, ὅτι 
πάντῃ ἐπιμελῶς διαγίνεται δηλῶν 
ἡμῖν τὰ πράγματα ὃ ὁ ποιητὴς, ὥςτε 
ἐσπάρϑαι μὲν αὐτὰ καὶ παρακεῖ- 
σϑαι ἑτέροις προςώποις, πάντα δὲ 
δηλοῦσθαι. ΟἿ ποῖ οἡ Οδᾶ, . 
890---881, οὐ Ορα. Ο. 1200---1248, 
δᾶ ΤΎΔΟΗ. 694, 668. 

γ. 166. ἀλλ᾽ δδε] Ὅδε ταιβὶ 
Ρ6 7οϊποᾶ ψὰἢ γωρξῖ, τηθδηϊηρ': 
ΒΙΌΠΘΥ οοΙ 65. ὅ66 οἡ Οαᾶ. (Ὁ, 
111, ὙΠ οοππηροίϊοῃ 15: θα νγὸ 
ταιιϑὺ αὐτὸ 615 Βα θ] Θοῦ, ὑπαΐ 
8 ΠΙΔΥ ΔΡΡΙΟΘΟΙ {πὸ ἐδῖι- 
Ρ165 οὗ ὑπῸ αοἄδ: ἔοτν Οτθοὸπ 
οομι 65, ΤῊΘ ρϑυθ10165 ἀλλὰ -- γὰρ 
ΥΘ 804 ἴῃ {ῃΠ 6 58:Π16 ΤΠ ΏΠΘΥΙ ἴῃ 
Ε]. δ9ὅ «πᾷ 619. 

Υ. 166 5ᾳφ. Κρέων] ΤῈ 15 
Π6Ι6 ἃ ΤΟ ΠΟΥ 4016, Οοραῦο ὅπ 
ΘΧΘΙΏΡ]65 οο]] θοίοα ἴῃ Δάνοῦβ, ἴῃ 
ϑοΡ. ῬΒΠΟοοῦ. Ρ. 87. 50 180 πλέων 
ἱπ Ἡδίοι Οα, Τί 188. ΤΟΣ Ὁ 
Ῥἤγαθ ϑ'εῶν συντυχίαιϊς οἵ. Οϑά; 
Ἐ.34: δαιμόνων ξυναλλαγαῖς. ῬὨ1- 
Ιοοῦ. 10960(1116): πότμος δαιμόνων. 

Υ. 169. 5680].: ἐρέσσων. ἐν 
ἑαυτῷ κινῶν καὶ μεριμνῶν" ἐκ 
μεταφορᾶς τῶν ἐρεσσόντων. ΟἿ. 
Α]. 581. 

Υ. 160. Β΄680].: προὔϑετο 
λέσχην" ἀντὶ τοῦ" ὁμιλίαν συνε- 



᾿ς, ἐγὼ πομποῖσιν' 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ, 19 

κοινῷ κηρύγματι πέμψας. 
ΚΡΕΩ͂Ν, 

"ἄνδρες. τὰ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς ϑεοὶ 
πολλῷ σάλῳ σείσαντες ὥρϑωσαν πάλιν" 
ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομποῖσιν ἐκ πάντων δίχα 

10ῦ ἔστειλ᾽ ἱκέσϑαι. τοῦτο μὲν τὰ Μαΐου 
᾿, σέβοντας εἰδὼς εὖ ϑρόνων ἀεὶ κράτη, 

τοῦτ᾽ αὖϑις. ἡνίκ᾽ Οἰδίπους ὥρϑου πόλιν, 
κἀπεὶ διώλετ᾽, ἀμφὶ τοὺς κείνων ἔτι 
παῖδας μένοντας ἐμπέδοις φρονήμασιν. 

110 ὅτ᾽ οὖν ἐκεῖνοι πρὸς διπλῆς μοίρας μέαν 
καϑ' ἡμέραν ὥλοντο παίσαντές τε καὶ 
πληγέντες αὐτόχειρι σὺν μιάσματι, 

Ἀρότησεν. ΟΥ. Οφα. Ο. 167. Ναν6 
ΣΟΌΒΟΥΥοσ; Π ΗΘΙΏΒΠΠ Ὑγ15Π 65 πϑ ἴο 
τι ἀουϑύδηα ἔγοτα ὑπ 6 τη144]6 γοΐορ, 
ὑπαῦ Οτθοη Ῥσοοϊαϊπηθα ᾧ᾽ σοῦπ01], 
ποῦ ἴον [πὸ ῬΡθορὶθ ἴο βχρυύϑϑδϑ {πο ῖν 
ὈΡΙΠΙΟπ5, Ραὺ ΤΟΥ ΒΙτη56 1 ἴο σὶνθ 
Β01η6 οΟΥοΥ. ΟἹ, 1. ΨΗΙ, 2. 489. 
οα ΝΥ ΣΧ. 188... ΧΤΙ 819, 
ΤΠ6 σψοτά προτιϑέναι πὰ5. 66 ῃ 
ἰγτϑαϊθα οὐ δαἵϊψον Ἠθιηβύθυ ἢ. οἡ 
Τποϊδη Νρογοῃ. 19. ὉΥῚ Μ᾽ 8] ]ς. 
οη Ηογοᾶ. ΥΠΙ|Ι, 01. 

Υ.101, ΒΘ ΠΟΙ: πέμψας" μετα- 
στειλάμενος. ὅ66 οῃ υ. 19. ἱ 

Υ. 102 54. ἀσφαλῶς -- ὦρ- 
ϑωσαν πάλιν] Οἵ, Οβά, ΠΝ. 61: 
«ἀλλ᾽ ἀσφαλείᾳ τήνδ᾽ ἀνόρϑωσον 
πόλιν. 

Υ. 108. ὅ'6Π01.: πολλῷ σάλῳ" 
τροπικῶς, ὡς ἐπὶ νεώς. ΟἿ Οδ4. 
Ἡ. 22. Βτ ἃ ΠΟ ΙΚ ΘοΠΊΡαΓ 65 Ῥ] αὔδτοιι. 
Ὑ ΒΡ; Ου 2 7: τὴν ἡγεμονίαν ὡς 
ἀληϑῶς πολλῷ σάλῳ σεισϑεῖσαν 
ὥρϑωσε πάλιν. 
Υ. 104 56ᾳᾳβ. ὅ5.6Π0].: ὑμᾶς δ᾽ 

διὰ τῶν πομ- 
πῶν ὑμᾶς , μετεκαλεσάμην χωρὶς 
ἁπάντων, ἐξαιρέτως πρὸς υμᾶς μό- 
γον ἀπεστάλη ἡ ἀγγελία. Ὁ δὲ 
λόγος ἐστὶ μὲν καὶ σημαντικὸς τοῦ 
πράγματος, ἐστὶ δὲ καὶ τεχνιχός" 
ἐγκωμιάξει γὰρ σρῶτον αὐτούς" 
ἀναγκαῖον δὲ τῷ παριόντι πρῶτον 
ἐπὶ πολιτικὴν ἀρχὴν εὔνους ἑαυτῷ 
καταστῆσαι τοὺς ὑπηκόους. ὠετ- 
πεμυψάμην οὖν, φησὶν, ὑμᾶς, εἰ- 

δὼς, ὦ ὅτι ἄνῳωϑεν πρὸς Λαϊον καὶ 
Οἰδίποδα εὐνοϊκῶς εἴχετε" ὡς δή- 
που καὶ πρὸς αὐτὸν τοιούτων φα- 
νησομένων. 4ηλοῖ δὲ διὰ τούτων 
καὶ τὴν ἡλικίαν τῶν κατὰ τὸν χο- 
ρὸν γερόντων, καὶ ἔτι ἄνωϑεν ἀπὸ 
Μαΐου ὄντων ἐν πολιτείᾳ. 

Υ. 1064 584α. πομποῖσιν -- 
ἔστειλ᾽ ἱκέσϑαι) Οπ {μῖ5 ἅδ- 
{ϊν6 566. Μοαΐύίη. 8. 896., οἢ (Π6 
Ρἤγαβο ἔστ. ἵκέσϑ'αι Τὴν ποῦθ οἡ 
ΡμΠοοῦ. 00. --- Οἡ τοῦτο μὲν -- 
τοῦτ᾽ αὖϑις 566 Οοά, Ἐ. δὅ84. 

Υ. 106. ϑρόν ων] Οἱ {Π6 τι88 
οὗ {π15 Ῥ]αγ8] 566 δὖ Οδᾶ, Ὁ, 8171. 
Υ. 168 5ᾳ. ἀμφὶ τοὺς --- φρο- 
νήμασιν) ἨδΥϑδηη ΥὙΘΙΏΔΙΚΒ: 
.Ἣρ 68115. {π6 οἰ βρυίηρ' οὐ Τ,αῖπϑ 
δηα Οεδαϊρι5 παῖδας, ὈΘοδιι86 ὉΠΘῪ 
ὙΘΥΘ ἴῃ6 850η8 οὗ ὉηΠ6 οὔθ, {π6 
ΘΥΔΗἀβοη5 οὗ ὑπ οὔπϑυὺ ρυϊπορ.᾽ 
6 δΥ ΠΟΥΘΥ͂ΘΙ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπδῦ Ρο- 
Ἰγῃῖοο5 δηῃᾶ Ππθοοϊθθ δύ οδϑ]] δά 
ὉΠπ61γ Ομ] άγθη, θθοδβθ {ΠΘΥ ὙΘΥ6 
ἴῃ ἃ οογύϑιη ΤΠΏΘΏΠΘΥ ᾧῃ6 5008 οἵ 
Ῥούῃ. --- μένειν 15. ρα ἴου ἐμμέ- 
νειν ὈΥ ἃ ρΡοθίϊο αϑᾶρθ. 66. οἡ 
Α]. 140. 

γ.1τὸ. πρὸς διπλῆς μοίρας] 
ὅθ ποῖβ υ. 14, 

Υ. 112. αὐτόχειρι σὺν μιά- 
σματι] ἱ- 6. Υ ἃ αϊγϑἕυὶϊ 
ὙΙΟΚοάη 655 ροτροίνοΐοα Ὀγ 
ὑπο 5 ῖνγο8, ΟΥ ὈΥ ὑπ 1ηΐἴδ- 
Δ οὰ5. ΟΥ̓ οὗ 84 τηπίὰ8] 

9Ὲ 
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: Χ ῇ ἣ ΄ Ἅ ᾿ ἐγὼ κράτη δὴ πάντα καὶ ϑρόνους ἔχω 
γένους κατ᾽ ἀγχιστεῖα τῶν ὀλωλότων. 

1τῦὸ ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐχμαϑεῖν, 
, 

ψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ γνώμην, πρὶν ἂν 
ἀρχαῖς τε καὶ νόμοισιν ἐντριβὴς φανῇ. 
ἐμοὶ γὰρ ὅοτις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν 
μὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται βουλευμάτων, 
2 3. ΄ “ 2 4 " 

180 ἀλλ᾽ ἔκ φόβου του γλῶσσαν ἕγκλῃσας ἔχει, 
’ 3 ᾿Ψ. ῇ -ὉὋ»-Ὁ κάκιστος εἶναι νῦν τὲ καὶ πάλαι δοκεῖ 

καὶ μείζον᾽ ὅςτις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας 
φίλον νομέξει. τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω. 
,᾿Ἂν ᾿ ᾿ ᾿ τὶ ἢ , αν δ λῶν ἅ.- 
ἐγὼ γαᾶρ. ἴστω Ζευς ὁ πανϑ' ορῶν ἄξει. 

180 οὔτ᾽ ἂν σιωπήσαιμι τὴν ἄτην ὁρῶν 
στείχουσαν ἀστοῖς ἀντὶ τῆς σωτηρίας, 

3᾽..3 ὯὍδὰ ͵ : ἈΓῊ, Ὁ -"" ᾿ 

οὔτ᾽ ἂν φίλον ποτ ἄνδρα δυςμενῆ χϑονὸς 

5] δα ρον, ΟἹ {Ππ6 Ρυθροβίθοη 
σύν 566 Οσᾶ. ο. 814, 

Υ. 118. χράτη -- καὶ ϑρό- 
νους} ΕῸΥ ρδγ81161] ραβϑᾶρθθ 8686 
Οαᾶ. Ο, 421. 

ΝΟΥΑΠΙ ΝΣ κατ᾽ ἀγχι- 
στεῖα᾽ οὐδετέρως" κατ᾽ οἰχειό- 
τητα, κατὰ συγγένειαν. ΟΜ .0Π. 
8. ὅ8]. Ρ. 

Υ. 11ῦ 5ᾳᾳ. ἀμήχανον δὲ 
- ἐμοὶ γὰρ εἰς.1] Τῆ6 ροϑὺ πᾶβ5 
δοβδυ ἐδ Ῥγθυϊν ὈΥ ΒῈρΡΥ ββίηρ' 
1π 9 ϑθηύθηοθ ἰ9 υΒ10 ἢ {πὸ ρ γ 1016 
γὰρ ἰθΒ ἴο θ6 γϑίουγθα. ΕῸΣ ἢθ 
Βδγδ: δα 5ῖηθ Ὁ 15 1ΠΠΡ Ο551- 
Ρ1Ὶ6 ἴο ϑοογίοΐϊη πα τϊηᾷ, 
ἀϊϑροβίθίου δηᾶ βϑπῦϊπιθπῦβ 
οὗ ΦΥ͂ δ (ἴῃ ΡΟ 6Υ), Ὀ6- 
ἔογθ ἢ πὰ πο] ρονϑὺ δη 
σίγθη 5 ἴον ΒΟ 0866 
οὗ {ϊ1π|6: 1, παῦ γ6 Δ Υ ΚΠΟῪ 
γγῃδὺ βογὺ οἵ Κίηρ γ8 ψ1]} 
πᾶνο, ὑπίηκ ἔἰὸ ἴο δάάτγοϑ55 
{π6856 ψοταβ ο γοι. ΒΟΥ ἴο 
ἴχ8 Θίο., Οπ {Π|18 τπι86 οὗ ὑπο ρϑυ- 
{1016 γὰρ 5680 ν. 2388 85ᾳ. Το. ρ88- 
58 ρ6 15 αποίθα Ὀγ Πϑπιοϑύῃ, Εἰ. Τ,. 
Ρ. 418. Τ 5644. 

Υ. 1τῦ. ὅ.690].: οἵ μὲν Χίλωνι 
ἀνατιϑέασι τὴν γνώμην, οἱ δὲ 
Βίαντι, ὅτι αρχὴ ἄνδρα δεί- 
Ἀνυσιν, 

Υ. 180. γλῶσσαν ἐγκλήσας] 
ΟΥ, δο0ῦὅ: εἶ μὴ γλῶσσαν ἐγκλήσοι 
φόβος. Οτδοῦ ΒΘ Εν τϑῆθυβ ἴῸ 
Ὑγπδῦ ΠΘ 5ΔΥ5 ΤΟΥ Ρ]ΔΙΠΪΥ ἴῃ ν. 289. 

Υ. 181. 56}01.: νῦν τὲ καὶ 
πάλαι" καὶ πρὶν ἄρξαι, καὶ νῦν, 
ὅτε ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἐλήλυϑα. ΟΥ̓. 
Ε1. 616. 907. 

Υ. 182.0. μείξον᾽ -- ἀντὶ] 
ἘΣ ΧΘΙΏΡ]65 οὗ {Π15 πϑᾶρ τὸ δα ἀπο- 
οα ἣν Μῦν, 8. 450. ποῦ. 1. δὴᾶ 
ποβῦ 8. 109. ποῦ. 6. ᾽χο τισϑὲ 
ποῦ ΠΟΥΘΥΘΥ ΒΌΡΡΟΒΘ Ὁπᾶὺ ἐπ ργϑ- 
Ροβίτιοη ἀντί Ἰο565 105 ΡΥΌΡΘΥ ἔοτοθ 
ἴῃ {μΐ58 ρῇγαθο. ΜῪ γΘΠΙΔΥΪΚ5 ΟΝ. {10 
δχργθβδβδίοῃ ἄλλος ἀντὶ σοῦ οχ Οδᾶ. 
Ο. 484., 4150 Πο]α ροοα ἴῃ Υϑίθυθ ποθ 
ἴο {Π15. 

γ.188. οὐδαμοῦ ἐγὼ] Ἡϊπὶ 
1 τη κ πον Ποῖα, ΟΥΥΘοΙΚοη οἵ 
Ὧ0 ΦΟοΟΘΟΠΗΐ. Βυξανᾶι, ΘΟΙΡ Δ ΥΘ5 
ϑεοὺς νομίξων οὐδαμοῦ Α65068. 
Ῥρυβ. 490. δμᾶ απ, οἡ Χοη. 
Μϑῃι. 11,1, 52. Υγύίθη. οἡ ῬΙδῦ. 
Ῥμαθά. 188. 

γ. 1806. ἀντὶ τῆς σωτηρίας] 
1.6. 1ηϑύοϑδα οὗ τ οὐτα, δΆ ΕΒ χὶ 

Υ. 187. 8ὅ.980].: οὔτ᾽ ἂν φί- 
λον᾽ οὐκ ἂν κτησαίμην φέλον τῆς 
ἐμῆς πόλεως δυςμενῆ᾽ τοῦτο δὲ 
εἰς Πολυνείκην συντείνει. χϑ'ο- 
νός" πόλεως. 

ΝΜ δ... 
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ϑείμην ἐμαυτῷ. τοῦτο γιγνώσκων. ὅτι 
3 ς εἶδ : Ω’᾽ , ’ 

ἥδ᾽ ἐστὶν ἡ σώζουσα. καὶ ταύτης ἔπι 
100 πλέοντες ὀρϑῆς τοὺς φίλους ποιούμεϑα. 

 τοιοῖςδ᾽ ἐγὼ νόμοισι τήνδ᾽ αὔξω πόλιν, 
καὶ νῦν ἀδελφὰ τῶνδε κηρύξας ἔχω 
ἀστοῖσι παίδων τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου πέρι" 
Ἐτεοκλέα μὲν, ὃς πόλεως ὑπερμαχῶὼν 

100 ὄλωλε τῆςδε πάντ᾽ ἀριστεύσας δόρει. 
τάφῳ τὲ κρύψαι καὶ τὰ πάντ᾽ ἐφαγνίσαι, 
ἃ τοῖς ἀρίστοις ἔρχεται κάτω νεκροῖς. 
τὸν δ᾽ αὖ ξύναιμον τοῦδε. Πολυνείκην λέγω, 

Υ. 196. δόρεϊ ἰδ ΤΥ οὐπ ΘοΥΥθο ΐοῃ. 
Ο. 619. 

Υ. 198. Πολυνείκη. Ὠϊπάᾶ. 

Υ, 189. 5.6}0].: ἢ δ᾽ ἐστὶν ἡ 
σώξουσα᾽ ἡ πόλις δηλονότι. ἘδΥ 
ἥδε διᾷ ταύτης ΝΥ. ΘΟΙΡΑΥΘΒ 
γ85. 996. 6185.(ὡ Ααᾶ 4130 Μαδύτῃ. 
ΒΡ ΔΊΣ 1; 

Υ. 190. Κ΄ 6Π0].: πλέοντες" πο- 
ρευόμενοι. ἀπὸ τῶν νεῶν ἡ μετα- 
φορα. ΤΠ φαϊίουβ σοιηρδγα ΟἸΘΘΙῸ 
δὰ Εδιη, ΧΙῚ, 2ὅ: απἃ ΠΕΥ15 δϑ. 
1 Ὁ Πὰ Βοπουαπι ΟἸΩ ΠΣ ͵; αἴ ἃ Τὴ 
ααἰάθη 085 ἀδηιτπβ ΟΡΘΥ 81] 
αὖ γοούϑιηι θη θδπιαβ. Βαΐ ὈῪ 
{π68586 ψοτᾶβ: τοῦτο γιγνώσκων --- 
ποιούμεϑα Οτθοῖ τηθϑη8: ὃ5 1 
ἘΠῚ ΗΚ ὑπϑῦ ΟὟΥ βδῖθυυ 15 ἴη- 
νοϊνϑᾶ ἴπ ὑπδὺ οὗ ΟὟΥ ΘΟῈη- 
ἐν τἀ πὰ ἘΠᾺΡ τὸ: τὸ ΟΥ̓ ΘΤΗ 
ὑπο Θοα ΠΥ δυϊρσῃῦ, γ 6 5}84]] 
οθίδϊη {Ππ6 ἔγίθη δ νγὲ 566, 
ΤῸΥ τοὺς φίλους ποιούμεϑα οὗ, ΕἸ. 
802: ὁ σὺν γυναιξὶ τὰς μάχας 
ποιούμενος. Οσᾷ. Εἰ. 861: εἰ μὴ 
τὸ κέρδος κερδανεῖ δικαίως πὶϊῃ 
ῃοΐθ. 

Υ: 192 586ᾳ. ὅ.Π ].: ἀδελφα" 
ἴσα, ὅμοια [Οἡ. Οοᾶ. Ὁ. 251.1. 
Μέλλων δὲ περὶ ἀπεχϑοῦς κηρύ- 
γματος λέγειν ψακροτέρῳ χρῆται 
τῷ λόγῳ" καὶ πρῶτον μὲν ἔγκω- 
μιάξει τὸν ᾿Ετεοκλέα" ὕστερον δὲ 
ἐλέγχει τὸν Πολυνείχη, καὶ δείανυ- 
σιν αὐτὸν μίσους. ἄξιον καὶ τῆς 
τοιαύτης τιμωρίας. 

Υ, 1985. τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου] 

ΜΕΝ, δορί. ὅ66. Οεά. 

ΘΌΡΠΟΟΙΘΒ οὔδθη 5605 ὕΠ|6 ῬΥΘΡοϑβῖ- 
ἰΐοηϑ ἐξ διὰ ἀπὸ ἴπ {π6 586186 ἴῃ 
ΜΠΙΟΝ ὉΠΟῪ οὐσὰν ἤθτθ. ΟἿ, ΑἹ. 
188. 802. ΕἸ. ὅ44. 619,. Ὁδᾶ. Ὁ, 
θυ ΤΥ ΔΒ, 681: ῬΠΗΗ. 900; ;56θ. 
940. 1088. ἀπᾶ 9ὅ. 412 οὗἁἨ ὑΠ15 ΡΙΔΥ. 

γ. 196. πάντ᾽ ἀριστεύσας] 
566. ΑἹ. ν. 4937. 

Υ͂, 1907. ἔρχεται κάτω] Οἱ- 
ἔδϑυϊηρβ ἴο ὑπ6 ἀ6δα σοῖο οὶ ον θα 
ἴο Ρϑηρίγαϊθ Ὀθθηθϑίῃ {π6 θαυ το 
{Πη6 ὙΘΥῪ ΒΘ ὈΙ ΡΙΟῺ5 οὗ ὑπὸ Κὅ'Πδ465. 
Ηθποθ ἴΠμ6 Οοστϑ ἴῃ ΑΘ 568}, ῬΘΙ5. 
6026; σύ τε πέμπε χοὰς ϑαλάμους 
ὑπὸ γῆς. ῬΒΙΠοϑύτϑτι|5 γἱῦ, ΑΡΟ]- 
Ιοη. ΥἹΙ, ὃ: ϑεοὶ γὰρ χϑόνιοι βό- 
ϑρους ἀσπάξονται καὶ τὰ ἐν κοίλῃ 
τῇ γῇ δρώμενα. Οοιηραῖο ἃ ΡΕΡ' 
5Βᾶρθ οὗ ῬοΥρθγΥν αποίρα ΡΥ Μ 
Αὐὖ. ΠοΙτῖο οἢ βδηθο. Οϑᾶ, δδθ. 
Μυβαξ. 

Υ. 198 5ᾳᾳ. τὸν δ᾽ αὖ ξύν- 
αὐμον οἷο. δἰἄνθυη τἱρθοΥ ο0Ὁ- 
ΒΘΙΥΘ5 ὑπ Οὐθοῦ αο65 ποῦ οἷνβ 
{πΠ6586 ΟΥ̓ΘΥΒ. ὑπυοαρ 8. ῥυῖναίθ 
ΘΗ οδιΐν ἰοναταβ ῬοΟΪγοθβ, Ραΐ 
Ῥθοδῖιθθ ἢ6 ἄθθπιβρ ἰὁ {π6 ἀπύν οἵ 
ἃ ϑοοῦ Κίηρ' ϑῃηᾷ ΟἸδίΖοη ἴο Ὀ6 
ΘαΌΔΠν [πιϑῦ ὑονγεαν 5 [μ0856 ΠΟ]ΟΥΘ 
Ποῖ ΘΟ ΠΕΤΥ, δα ὉΠ 086 ὙΠῸ ῬΥΟΥ͂Θ 
105 Θῃθηηΐθδ; δηα ὑπδὺ Π15 56 υ τυ 
ἰουγαγ 85 Απέϊροπο 15. ποῦ ὑπ6 τϑϑα 
ΟΥἨ ΔΩΥ Θηχηἶΐν, μού οὗ 8ἃ' ἀθϑίσθ ἴο 
γηϑὶηὐθ Π15. ΟὟ ῬΟΎΘΓΙ. 
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ὃς γῆν πατρῴαν καὶ ϑεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς 
200 φυγὰς κατελϑὼν ἠϑέλησε μὲν πυρὶ 

» ῇ 3 ,ὔ 2 [7 

πρῆσαι κατάκρας. ἠἡϑέλησε δ᾽ αἵματος 
κοινοῦ πάσασϑαι. τοὺς δὲ δουλώσας ἄγειν. 

» “ “3 2 “ ΄ 

τοῦτον πόλϑὶ τῃὸ ἑκκξχήρυκται ταφῷ 

μήτε κτερίξζειν μὴητε κωκῦσαί τινα. 
0ῦ ἐᾶν δ᾽ ἄϑαπτον καὶ πρὸς οἰωνῶν δέμας 

καὶ πρὸς κυνῶν ἐδεστὸν αἰκισϑέντ᾽ ἰδεῖν. 
τοιόνδ᾽ ἐμὸν φρόνημα, κοὔποτ᾽ ἔκ γ᾽ ἐμοῦ 
τιμὴν προέξουσ᾽ οἵ κακοὶ τῶν ἐνδίκων. 

. ἄθον" » -»Ἥ -»" ῇ Ἁ 

αλλ οςτις ευὐνους τῇδε τῇ πόλει. ϑανὼν 

210 καὶ ξῶν ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τιμήσεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

σοὶ ταῦτ᾽ ἀρέσκει. παῖ Μενοικέως Κρέων, 
τὸν τῇδε δύονουν κἀς τὸν εὐμενῆ πόλει. 

Υ.. 208. 
κεχηρῦχϑαι. 

[. 211. Κρέον, Ὁ 1πἃ,] 
Ὑ. 219, χὰς ἰ5Β ὈίπαοΥ 5 οοη͵. 

Υ. 199. τοὺς ἐγγενεῖς} Μα8- 
ΒΥΘΔΥΘ ΘΟΙΏΡΔΥΘΒ ΕἸ, 428: πρός 
γυν ϑιεῶν σὲ λίσσομαι τῶν ἐγγε- 
νῶν. ̓ ΆΘΒΟΠ. ϑρύ. ὁ. ΤῊ. ὅ88: ϑιεοὺς 
τοὺς ἐγγενεῖς. 

γ. 300. κατελϑὼν] Ἠδνὶπρ 
τούατηθα. ὅθ Οϑᾶ, Ο, 599 Βα. 
Ομ κατάχρας 566 {πΠ6 581η6 ΙΔ, 
γ. 1287 5α. 

Υ. 202. 5680].: κοινοῦ" ἀντὶ 
τοῦ ἐμφυλίου" ἢ τοῦ ἀδελφικοῦ 
αἵματος " παροξυντικὰ δὲ λέαν 
ταῦτα τῶν ἀκουόντων. 

Υ. 20ῦ 54. καὶ πρὸς -- αἰκι- 
σϑέντ᾽ ἰδεῖν) ΥΘ6 τισϑὺ ἀπᾶου- 
βίδπᾷ ἐᾶν ἴτοτα ὅΠ|6 ΓΟΥΘΡΌΪΏΡ' νγοτάβ: 
αἰκισϑέντ᾽ ἰδεῖν 156. ὈΥ ὑπ6 58 πι0 
ἰάΐοια 85 ἡδὺ λέγειν ἀηιἃ οΥ̓ΠΟΥ 5]- 
τα ΤΥ ῬΏταΒ65 ὑγσθαύθα οα Ὀγ Μὸ ἢ. 
ς, 88. θ. Βοπᾶρι: δηα αἀ6 {1168 
ἰῷ Ὧ15 Ῥοαγν ὕοτῃ Ργν Ὀἰγαβ 
πα ἀορ5. ἘΠΕ. 

γ. 207 58αβ. κοὔποτ᾽ -- ἐνδί- 
Ἀν] θη ΠῸ βαυβ: ΟΥ̓ ἃ ρσυθϑῦ- 
ΟΥ ἄθριῖθθ οἵ ΒΟ ΟῸΣ 588]] 
ΠΘΥΘΥ 6 δνατάθα Ὀγν πτθ ὅο 
ὑπὸ δα {μὴ ὕἴἤο ὑμ6 ροοῦᾶ, 
ἢ ΒΘ61Ὼ5 ἴο τηθᾶη: ψὙὶοΚοα τη 68 

» 9 . 

ἐκκεκήρυκται ἰΒ ΜυΒργδν θ᾽ 5. ΘΟμ]θοίαγθ. Μδ85. ἐχ- 

ΜΡ. καί. 

58.811 ΠΟΥ ΘΥ ἤϑΥ6 Δ ΗΥ͂ συγ 
ΕΓ δάνδηύερο δ ὑπ6 σοοσᾶ. 
ΕῸΣ Π6 δββϑιτηθα ὑπαὺ {πὸ τίοκοᾶ 
Βᾶνθ βοὴ δανϑηΐερθ, 1 {που ποί 
ΟἾΪΥ 5 οοθ664 ἴῃ οϑοδρίηρ' {πΠ6 Ραπ- 
ἸΒῃτηθηῦ οὐ ὑπρὶν τηϊδαθϑα, θαῦ ουθῃ 
ονίθίη ὕπ6 βϑηθ ΠΟΠΟΌΥΒ δ5. ὉΠπ6 
Θοοί. 

ΜΆΧΕΣ 

ῬμΙΠοού. 48. 

211 54. σοὶ ταῦτ᾽ ἀρέσκει 
--τὸν τῆδε δύςνουν εἷς. ΤῈ6 
ΘΠΟΥ 5, ποῦ ἀδυϊηρ' ΟΡΘΏΪΥ ἴο τΤ6- 
ῬΤΌΒΟΝ, Οὐθοη, ᾿ἰηβιηπδίθθ ὈγῪ π6 
Ῥοβιου. οὗ ὑπ ρυόποιῦη, σοί ὑπὸ 
1πη6 Ἰπαρηηθηὺ οὗ οὔμπουβ σουϊᾶ α1- 
ἔδυ ἔσο ὑπεὺ οὗ ὕστθοθ. Οχ {πὸ 
Ῥγθροϑιθύϊοι Ρ]αορα ἴοι ὑπ βθοομᾶ 

τιμήσεται] ὅ66. οἡ 

Βιαθδθδηθνθ ΟἾΪΥ, 5606 Μεαύῃ. 
δεσθοῶν ΞΕ, 
942, κἀς τὸν εὐμενῆ) Θῃ 

ἐπ ογδβϑὶβ χὰς --- [Ὁ 850 1 τηιϑῦ 
θ6 υυυιθῦθη, ποὺ κείς, γ ῃ 6 η ὈΘοσ ἃ 
οοηϑοηθϑηῦ, 8.5 15 ὁ Ῥούῃ ἔγοπι 
{π6 νυυϊθίηρ οὐ ποθ ΜΗ͂Κ. δπᾶ 
ΘΟΙΏΙΠΟΙ ΤΘΌΒΟΙ --- [ παγα ἐτθαθα 
αὖ Επτ. ΑἸ]ο, 841. ΙΝΡΟΒΕ. 

ἕδος. «“ . .- ᾽ ΠΣ δῆ: ὡς 

πα  πς ὐ νυ δοκιιευ τ ιν... ἡ. "-- 

ἘΠ ἘΟΥΌΥΜΙ } ΤΥ ΨΥ να ὙΆΟ. 



ΑΝΤΙΓΌΧΗ. ΡῈ 

νόμῳ δὲ χρῆσϑαι παντί που πάρεστί σοι 
καὶ τῶν ϑανόντων χώπόσοι ξῶμεν πέρι. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

21 πῶς ἂν σκοποὶ νῦν εἶτε τῶν εἰρημένων ; 
ΧΟΡΟΣ, το 

νεωτέρῳ τῷ τοῦτο βαστάξειν πρόϑες. 
ΚΡΈΩΝ. 

ἀλλ᾽ εἴσ᾽ ἕτοιμοι τοῦ νεκροῦ γ᾽ ἐπίσκοποι. 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿ » , -" 2 

τί δῆτ᾽ ἂν ἄλλῳ τοῦτ᾽ ἐπεντέλλοις ἔτι: 

ΚΡΈΩΝ, 

τὸ μὴ ̓πιχωρεῖν τοῖς ἀπιστοῦσιν τάδε. 
ΧΟΕΟΣ. 

990 οὐκ ἔστιν οὕτω μῶρος. ὃς ϑανεῖν ἐρᾷ. μῶθοςρ. θ0 

ΚΡ ΒΩΝ, 

καὶ μὴν ὃ μισϑός γ᾽ οὗτος. ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδων 
πὐθρας τὸ κέρδος πολλάκις διώλεσεν. 

Υ. 218. παντί που πάρεστί σοι 1 πᾶν πυϊλίθη τ Ὁ ἰπ- 
ἀοτί. ΜΒ, παντί πού γ᾽ ἔνεστί σοι. 

10. πῶς ἂν σκοποὶ νῦν εἶτε τ. εἶρ. νι ῖϊ ἃ ποίθ οὗ ἴπ- 
ἰουτορδίϊοη, 15 ἀπ ἴο 1)1π 4 οΥῇ. 
ἂν σχοποὶ. νῦν τὲ τῶν. εἰρημένων. 

Ἂς Ὁ 19. ἄλλο τοῦτ΄. Ὀϊπᾶᾷ, 

Υ. 218. Β5.610].: ἀντὶ τοῦ ἔξε- 
στί σοι ὕπως ϑέλεις ΡΒ ΈΤΕΥΨ, 

Ἄς 210, Κ5'.9Β 0].: 
λαλες. ἀντὶ τοῦ" μελέτω ὑμῖν ἡ 
φυλακὴ τῶν εἰρημένων. Οπ {π6 
ῬΑν 0165 πῶς ἂν Ἰοϊηθα υῖθ {πὸ 
ορίδύϊνα ἴῃ ᾿η θΥγ ΟΠ Ο5 1 ΠαγΘ 
ἰγραύθα δὖ ῬὮ1]:. 177. 

Υ. 216. προϑὲς} ΤΠθ θα 8 
οοιαρᾶγτο ΤσϑΟΗ. 1049: κούὔπω τοι- 
οὔτον οὐτ ἄκοιτις ἡ Διὸς προῦ- 

ϑηπὲν οὔϑ' ὃ στυγνὸς Εὐρυσϑεὺς 
ἐμοί. Ἐπιν. Ηΐρρ. 1016: σὺ σαυτῷ 
τόνδε προὔϑηκας νόμον. 

Υ. 911. ἀλλ᾽ --- ἐπίσκοποι] 
ΤΊ|6 ραγίϊοϊο ἀλλά 15 γϑέουτϑαᾶ ἰοὸ 
{π6 Βυρρυθϑϑϑθα ρᾶυΐ οἵ {π6 5θη- 
ἴθποθ, ΒΌΡΡΙ 164 ὑππ5 ὈΥ ὕΠ6 Ρ]0855: 
οὐ λέγω ὑμᾶς φυλάσσειν, ἀλλὰ ---. 
Ἐρυ πὸ οἹα τπθῃ, ποὺ οἱ θδυν τπηα6γ- 
βύϑη αἰ ηρ' ΟΥ̓Θομ 5 Ἰηδοηςίοη, Ὀ6ρ᾽ [0 
θῈ ἔνγθϑα ἔγοηι ὑπ ἰδθοῦχ οὗ στιδτά- 

σκοποί" φύ- : 

Τι6 Μ55. τϑϑᾶ δ ἤντη ΔΕ ΘΙΥ ὡς 

ἴηρ' ὑπ6 Ῥοᾶγ, νυ μ] ἢ ΤΠ 6 Ὁπουρΐ 
γνῶ 8 πη ΡΟ564 ΡΟ ὕπθιη. ΒΕ. 

Υ. 218. τί δητ᾽ ἀρ χ : 8. 
τί δῆτ᾽ ἂν εἴη τοῦτο, ὃ ἄλλω ἐπεν- 
τέλλοις ἔτι; ὑπ6 ΟἸπόνιιϑ τηθϑη5 1ὑ- 
501} Σ {πὸ Ῥγοποῦῃ ἄλλῳ. 

γ.219. τὸ μὴ -- τάδε] ΤΠπού 
γοὰ ὙὙ11]1} ποὺ βδπούϊοη ὑπο86 
ὙΠῸ αΑΙΒΟΌΘΥ ὑπ15 οαϊοῦ; 1, ὁ. 
ὑπὸ γοὰ ἤδκθ οαγθ ὑπᾶῦ πὸ 0} 
ἀἰθοθουβ 1. Οἱ ἀπιστεῖν, ἴο ἀϊ5- 
ΟΌΘΥ, οἵ, 581: σέ γ᾽ ἀπιστοῦσαν, 
πα θὅθ: ἀπιστήσασαν. Τυδομίη. 
1188. 1224. 1228, Οη {Π6 δοοιιδ8- 
ἐἰἶΐνθ τάδε 566 αὖ γ. 64. 

Υ. 320, οὕτω μῶρος, ὃς] 
ΕῸΣ Ράγδ]]6 1 ραβϑαρθβ 566 Μεῦύῃ. 
8, 479, τοί. 1, Βοπεθίοσ οὐ )6- 
τηοϑύῃ. Ἐ᾿, Τ,, Ὁ. 8716, ν. 7. Αρϑίτιν. 
9095 Τὰς 

Υ. 221 5ᾳ. ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδων 
-- διώλεσεν] Βυαΐ ραΐῃ δ885 
οἴνρν ππάομθ ᾿6ῃ,) ὈΘοϑα 86 
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ΦΥΛΔΑΞΙ. 
ΒΩ 3 “" Ἁ 3 [χ2 ΄ Ω’ 

Δναξ. ἐρῶ μὲν οὐχ, ὅπως τάχους ὕπο 
δύςπνους ἱκάνω κοῦφον ἐξάρας πόδα᾽ 

225 πολλὰς γὰρ ἔσχον φροντέδων ἐπιστάσεις 
ὁδοῖς κυκλῶν ἐμαυτὸν εἰς ἀναστροφήν. 
ψυχὴ γὰρ ηὖδα πολλά μον μυϑουμένη" 
τάλας. τί χωρεῖς οἱ μολὼν δώσεις δίκην ; 
τλήμων. μενεῖς αὖ; κεὶ τάδ᾽ εἴσεται Κρέων 

280 ἄλλου παρ᾽ ἀνδρὸς. πῶς σὺ δῆτ᾽ οὐκ ἀλγυνεῖ; 
τοιαῦϑ' ἑλίσσων ἤνντον σχολῇ βραδύς, 
χοὔύτως ὁδὸς βραχεῖα γίγνεται μακρά. 
τέλος γε μέντοι δεῦρ᾽ ἐνίκησεν μολεῖν 

ν. 329, 
Υ. 291. 

καὶ τάδ᾽ εἴσεται. ἀνδρός: πῶς Ὠιηᾶ. 
ΤῊΘ Ἰαύου δαϊδουβ πᾶνθ γοϑῦουθα ὑπὸ γϑϑᾶϊηρ ταχύς τηθη- 

τϊοποα ἴῃ {πΠ6 ϑοιοὶία, ἰπβίθδα οἵ βραδύς, {πὸ ἀρδαυγαϊγ οὗ νμῖοι 1 
Παγθ ἔ}]Ὺ 5Πονη ἴῃ τὴν Ο ΟΠ τη. 46 ὅ' 60]. ἴῃ ὅόο θῇ. ὑσδρρ. διιοῦο- 
γινδύθ ρΡ. 16. 

86 Ὺ ΒοΟορϑΘᾶ, 1, 6. 0π0 ραΐῃ 1 ἢ 
ἸΠ6ὴ ἴδᾶΥθ ΠΟΡΘΑ ἴου, οὐ π6 ΠΟΡ6 
οἵ ραΐῃ 85 οἴξθῃ ἀπᾶσπο, ΤΠ θη. 

Υ. 228. 5.910].: ἐρῶ μὲν οὐχ, 
ὅπως »τάχους ὕπο᾽ οὐ τοῦτο 
λέγω, ὅτι μετὰ σπουδῆς ἀσϑμαί- 
γον πρὸς σὲ πεπόρευμαι" πολλά- 
κις γὰρ ἐπιστὰς ἐλογισάμην, πότε- 
ρον ἔλϑω πρὸς σὲ, ἢ μή. ΕῸΥ {Π6 
Ροβίθοη οὗ 1πη6 ρῬαυῦϊ0165 μὲν οὐχ 
Νονθ οοιρδῖθθ ΕἸ, δδ2. 908. 
1086. Οδάα. Ἐ. 81. Ο64. Ο. 896. 1810. 
ΕΠ] 51. οὐ παν, Μοᾶ, 10ὅ8. ὅ66 
ΑΒ οἡ ν. 96. σφι υασῖτ5 νγ06]1] 
ΟΌΒΘΥύνοΒ: “δουγδηΐβ ἃ16 Τοπᾶ οὗ 
Ῥγθίδοϊηρ' ΠΘῚΤ τη ϑβαροβ ὙΠ γο- 
τη Δ 5. ΠΡΟ ὑπ παδῦθ, νυ ΒΟ ἢ 
ὑπο ν ἢδνθ ΘΟ1η6, ἃ5 ἴῃ ΡΙδπί. ΜοΥ- 
οδί.: βϑαϊττοπ θη ἔδοι. Ἴ16Ὴ. 

,οσσυαραὺ ργδοοογᾶϊΐδ, ῬΘΥΙΙ, 
ΔῺΪτη δὴ ΠΘαΘΟ νουῦοτθ. ηἰ- 
ΤῊΪ5 ὨΪΏ11Π1 ὈἸΡΊῚ 6 ἢ βίθιη. 15 
Π6 ΠΟῪ 5808 Π6 οδϑῃηπού 40, 85 Π6 
Πὰ5 Θομθ απ ον ἃῃμἃ σιποιΐ 
ΠΌΤ. 

γ. 294. κοῦὔφον ἐξάρας πόδα] 
5ο ἘΜ ΎΊΡ. Ῥτοδά. 842: μὴ κοῦ- 
φον αἴρῃ βῆμ᾽ ἐς ᾿Δἀργείων στρα- 
τόν. 8966 Ὑϑιηδυῖβ ΟΝ {Π18 ρδ8- 
Βδρθ ἴῃ ΤΗΥ͂ ΤΟΥΪΘῪ οὗ ΤΟ ΘΟΙτ 5 
Α7]78Χ Ρ, 78 5α. 

ν. 2206. πολλὰς γὰρ ἔσχον 
αἴθ. Τὐἱύθυδ!γ: ἔοΥ 1 μᾶνο πᾶ 

ΦΥ͂ πἰπαγδοο 85 Οὗ ἀ61106- 
γδύϊοι, 1. 6. ΓΟΥ Τῦἁἃ ὉΠ ΟΌ ΡΒ 
ἤῶνο οἵθροη τοβϑύγδϊη θα 6 ΟΥὉ 
Βᾶν θᾶ τ βύδμῃηᾷ 5011]. .κΟἢ 
ΡΙαύατοι, Τυγβδῃᾷ, ὁ. 17: αἱ δ᾽ 
ἀπὸ μέρους εἰς ὅλον ἁμαρτέαι 
πολλὰς ἐνστάσεις -- ἔχουσιν. -- 
Οἱ {π6 Ἰοοδὶ ἀδύϊνο ὁδοῖς σμϊοῇ 
[Ό]] ον 8, 866 ν. 12]. 

Υ. 221, ηὔδα --μυϑιουμ νη) 
Ξθθ. οἡ ΑἹ. Τδ7: ἔφη͵ λέγων. 
Δ. 280. 5. 610].: οὐκ ἀλγυνεῖ; 

οὐ τιμωρηϑ'ήσῃ. Οἵ. 7164: κλαίων 
φρενώσεις. 992: κλαυμαϑ' ὑπαάρ- 
ἔξ Οοα. ΒΕ. 808: οὔτι χαίρων. 
808: ἦ καὶ γεγηϑὼς οἷο, 401: 
κλαίων δοκεῖς μοι οἷο. 1162 : κλαίων 
δ᾽ ἐρεῖς. ῬΆΪ]. 1299: οὔτι χαίρων. 
Ἡ οὐτω. οἡ σὶρ. ρ. 767. 

Υ. 281. ἑλίσσων) 61058.: κατὰ 
νοῦν στρέφων. Οχ ἤνυτον - ἴ 
δ ἀθ ΤΥ ΦΥ͂, 1 δΥγϊνοᾶ, 566 
Οφα. Ο. 1546. Βαΐύ {116 σαυλγᾶ, ΒΦΥΒ 
ὕνγο ὑπίηρ5, ἢγδύ ὑπὺ ΠΘ οδπηθ τιη- 
ὙΠ ΠΡῚΥ ἴο ΟΥγθο (σχολῇ ἤνυτον), 
πα {π΄ πΘ νγ 88 810 ᾽ν ἴῃ ΔΟΘΟΙΩΡΙΠ51:- 
ἴηρ ὅπ ΤΟ ΠΟΥ (βραδὺς ἤνυτον). 

Υ. 2838 5ᾳ. δεῦρ᾽ ἐν. μολεῖν 
σοί] Ομ {πὸ ἱηβηϊίνο μολεῖν 46- 
Ροπάϊηρ οα ἐνέκησεν 580 ΜΑΌ.Η. 
ξ, 584. 8... ὁη. π6 ἀαύνο σοί Οοᾶ. 
Ο: 70, διὰ 115 ρΡοϑβίθοη Οδ6α. ΚΠ. 840. 
566 πὸ οΥὐἸ108] ποίθ. 

ἥ 

κ᾿ 
Ἶ 

᾿ 
Ε. 
Ἷ 
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ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 20 

κεὶ τὸ μηδὲν ἐξερῶ. φράσω δ᾽ ὅμως. 
280 τῆς ἐλπίδος γὰρ ἔρχομαι δεδραγμένος 

τὸ μὴ παϑεῖν ἂν ἄλλο πλὴν τὸ μόρσιμον. 
ΚΡΈΩΝ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ἀνθ᾽ οὗ τήνδ᾽ ἔχεις ἀϑυμίαν ; 
ΦΥΔΑΞ. 

φράσαι ϑέλω σοι πρῶτα τἀμαυτοῦ. τὸ γὰρ 
. πρᾶγμ᾽ οὔτ᾽ ἔδρασ᾽. οὔτ᾽ εἶδον ὅςτις ἦν ὁ δρῶν. 

240 οὐδ᾽ ἂν δικαίως ἐς κακὸν πέσοιμί τι. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

5 “ 3 ΄ ΄ὔ 
δῦ γὲ στοχάξει. καποφαάργνυσαι κυκλῳῷ 

Υ. 284. ΒταποΚ Πδ5 Ἰοϊποᾶ σοί νι φράσω. ΝοΙΓΠΘΥ οδη ἐπ 15 
ῬῈ ϑατηι 64, ΠΟΥ 15 Π6 ΘΟΙΏΙΠΟΝ τϑϑάϊηρ' οογγθοῦ. ἘῸΥ ὖ 15. σαν 
ἐπαξ σοί 5που] Ῥ6Ὲ Πούθ ρδοϑθᾶ ἴῃ ϑπῸῃ ἃ βἰπιϑύϊοπ, 88. ὅο ΤΘαγΘ 
ῬΘΟΆΪΙΑΓ ΘΙΏΡΠ 518. 
φράσαι δ᾽ ὅμως. Ἐπαροτ.: 

1 ὙΠουθίουο Θοη]θοίαγο, κεῖ σοι τὸ μηδὲν ἐξερῶ, 
ὡς, κεῖ το μηδὲν ἐξερῶ, φρασῶν ὅμως. 

85. Τ,8. πεπραγμένος. ΗΝ. νεῖ. Απρ. Ὁ πεφραγμένος, 1Π6 Ἰαδ5 
Ὑἱἢ {π15 ρἹ. ἠσφαλισμωένος. γρ. δὲ καὶ δεδραγμένος, ὅπερ πρὸς τὸ 
ἐλπέδος συνάψεις. θιηάοτῆ πᾶ5 Ἰαύθυ δἀορίθα πεφαργμένος. Α5 
{Π6 τηϑίνου 15. ἀοα Ὁ], 1 πᾶνθ ΡΥΘ ἔευυ θα ἔο]]ουγηρ' Πη6 συθδίθυ ΠΌΤΟΥ 
οἵ ΜΚ, ἴῃ ἐπ τϑϑάϊηρ Θομἢγηθα ΒΥ {πΠ6 ϑομο]ιαβί. 

Υ. 241, 

Ὑ. 284. κεΐ τὸ μηδὲν οἷο. 
ΒΙΡΒΕΙν ὅ.6Π0].: καὶ εὖ μηδὲν τερ- 

. πνὸν λέξω. ΟἿ, Μετ. 8. 487. 
ποῖ. 1. ΕΣ ὑπ6 Οὗ ΠΟΥ νγογβ οἵ. 
Οϑοᾶ, Κ. 802: πόλιν μὲν εἰ καὶ μὴ 
βλέπεις, φρονεῖς δ᾽ ὅμως, δπᾷ Ο64. 
Ο. 420: ,αλγῶ κλύουσα ταῦτ᾽ ἐγώ, 
φέρω δ᾽ ὅμως. 
Υ. 286. 5'680].: τῆς ἐλπέδος 

γὰρ ἔρχομαι" ὑπὸ γὰρ τῆς ἐλ- 
πίδος νενικημένος ἐλήλυϑα. ἢ οὐ- 
τως" ἀντειλημμένος τῆς ἐλπίδος 
ἐλήλυϑα. 

ν, 506. τὸ μὴ παϑεῖν ἂν 
Ἠδ 5ρ6 815 δ85 1 ἐλπίζω γὰρ πᾶ 
Ρτθοθᾶρα. Οὗ Μαύθι. 8.48. πού. 2, 

"οὶ τῶθθο τ ΠΡ ΣῈ Ὁ τἀμαυτοῦ] 
ΓΠΘ 5]ανθ Ῥδυθηο ἴῃ ΤΥ. ἔπη. 
Υ, ὅ, 9. 54ᾳ.: ΠοΥθ. ῬΥΙΠατη ἐδ 
Δυθιύγανὶ 14 αὐοα γτ65 αδϑύ 
νϑιί: αὐἰάαυϊᾶ Βαϊπ5. ἔε- 
οἰπιηδῦ, Θαρρῶ ΠΟ ἔδουύπτηβί 
Τὴ 8 ὃ. 50 αἶθϑο ϑοβϑίσγαείϊα δἀᾶάτοβϑοϑ 
Ποὺ Βαβθδηα ἴῃ Ἡρθδαΐῦ. ΤΥ, 1, 10: 
ΡΥ Ποὺ {6 οἵοῸ, π6 απἴᾶ 
ὀνοάδ5 6 ϑᾶάνουῦϑθοῃ 6 ἀϊ οὔ τὰ 
ὑππτ ἔδορθτο δα ϑϑιη. ΒΕ. 

ΕΣΉΡΘΥ ΥἱἹΡ ΕΥ ΟΌΒουνο5 ὑπαῦ στοχαάξει ταδὲ θ6 οοτταρῦ, 

Υ. 288 β8ᾳ. τὸ γὰρ πρᾶγμ᾽ 
οἰ.) ΤὴΘ ργίϊοϊθ γὰρ ἱπίγοάπιοο5 
{Π8 τΒϊπρ; ΔἸσοθ αν ἀπποιηοθᾶ. ὅ0 
118: ἐμοὶ γὰρ βίο. 998: γνώσει --- 
κλύων. εἰς γὰρ οἷο, ΕἸ. 644: ἃ 
γὰρ προρεῖδον οἷο. Οοᾷ. ΚΒ, 211: 
ὥςπερ μ᾽ ἀραῖον ἔλαβες, ὧδ᾽, ἄναξ, 
ἐρῶ. οὔτ᾽ ἔκτανον γὰρ ΑΝ 111: 
φανῶ δέ σοι σημεῖα τῶνδε σύν- 
τομα. χρησμὸς γὰρ ἡλϑε. ῬΙΠΙοοί. 
1049: νῦν δ᾽ ἑνὸς Ἀρατῶ, λόγου, 
οὐ γὰρ τοιούτων δεῖ, τοιοῦτός εἰμ 
ἐγώ. 80 Α]50 ν. 407 οὗ 1815 ΡΙδΥ. 

Υ. 2389. ὁ δρῶν] ΤΠδ ρουρο- 
ὑγϑύου. δο 819. 828. ΑἹ. 1280: 
οὐχ ὅδ᾽ ἣν ὃ δρῶν τάδε. ἘΠ. 200: 
ἦν ὁ ταῦτα πράσσων. 80 ἡ τί- 
Ἀτουσα, ἴΠ6 πΊΟ ΠΘ Γ, ἘΠ. 842. ι88. 
δα Θἰβουῆθσθ, οἵ λέγοντες, {86 
ΒΡΘΘΚΟΥΒ, 88 ἴῃ Χθπορῃ, Ογ- 
ὙῸΡ. ΥΙ, 1, 9: τοῖς πρόσϑεν λέ- 
γουσιν. 

Υ. 241 5βᾳ. 5. 6}0ο].: κἀποφρά- 
γνυσαιν κύκλῳ" κύκλῳ σαυτὸν 
ἀσφαλίξῃ, ἢ ἢ αὐτὴν τὴν πρᾶξιν. ΤΘ 
ΒΘη86 158: γοῦ ὕδκθο ροοαᾶ ΟδΥΓΘ 
ἔον γοῦν, δηα βΒ1 ἔσο 



οβ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

τὸ πρᾶγμα. δηλοῖς δ᾽ ὥς τι σημανῶν νέον. 
ΦΥΛΑΞ. 

τὰ δεινὰ γάρ τοι προρτέϑησ᾽ ὄκνον πολύν.᾽ 
ΚΡΈΩΝ, 

᾿»ὕ Φ 5 4. Δ: 9 ἦν.5.. 3 ᾿ "» 
οὔχουν ἐρεῖς ποτ΄. εἶτ΄ ἀπαλλαχϑεῖς ἄπει; 

ΦΎΛΑΞΙ 

245 καὶ δὴ λέγω σοι. 
΄ ᾿ 9 

τὸν νεκρόν τις ἀρτίως 
ϑάψας βέβηκε κἀπὶ χρωτὶ διψίαν 
κόνιν παλύνας καφαγιστεύσας ἃ χρή. 

ΚΡΈΩΝ. 
τί φῇς; τίς ἀνδρῶν ἣν ὁ τολμήσας τάδε: 

ΦΎΛΑΞ. 
οὐκ οἶδ᾽. ἐκεῖ γὰρ οὔτε του γενῆδος ἣν 

200 πλῆγμ᾽. οὐ δικέλλης ἐκβολή᾽ στύφλος δὲ γῆ 
καὶ χέρσος. ἀῤῥώξ. οὐδ᾽ ἐπημαξευμένη 

δ τὑγοῦ]ὰ βαθδεπίθ ΟΙΤΠΘΥ στεγάζει, ΟΥ̓ σκεπάζξει. 
ΜΒϑ5. καἀποφράγνυσαι. 

1 πᾶν [Ὁ] οννοα Ἡ υμι π ἢ ἴῃ ΡΙδοῖηρ {Π6 οοτητηδ, αΥΘΥ 
γοβίογθα κάαποφάργνυσαι. 

ὙΖΌ]. 
χέρσος, ἰαἸϊκίηρ' 1 ἃ5. δὴ δαϊθοίίνα, 
δ5 ἃ ϑαθϑίδηϊνορ, 

ΥΟΌνΒΟΙἢ 6π6 Ὀ]απιθ οὐ {8 
4664. Οπ [86 ρίιναβε δηλοῖς ὡς 
σημανῶν 566 Ο6α. Ο, 629; οῃ νέον 
τι, ὙἘ1ΟΝ τηθϑ 8 ὨΘΑΥ]Υ δ β581η6 
5 κακόν ἘΠ οἵ. ῬὨΙ]οοΙ. 784: καί 
τι προςδοκῶ νέον. 1229: μῶν τι 
βουλεύει νέον. παν. Ηθ0.217: νέον 
7; πρὸς σὲ σημανῶν ἔπος. Μϑεά. 
81: δέδοικα δ᾽ αὐτὴν μή τι βου- 
λεύσῃ νέον. Ἡ εἷπ ᾷ. οπ Ρ]αὐ. Ῥτο- 
ὑδρ. Ρ. 401. 

γ. 848. τὰ δεινὰ γάρ τοι] 
Οπ {π6 τι86 οὗ {π6 ρϑυύϊοϊα τού 1 
᾿ανθ τηδλᾶθ τηθῃύίοι δὖ ΡΙΜ]οοῦ. 81. 

Υ. 244. 5610ο].: οὔκουν -- 
ἀπαλλαχϑείές" τοῦ ἀγγέλου σε- 
οριπλέχκοντος τὸν λόγον καὶ εὐλα- 
βουμένου σημῆναι τὸ πραχϑέν, 
ἐπιϑυμῶν ὁ Κρέων ἀκοῦσαι εὔελ- 
πιν αὐτὸν ποιξῖ, ὡς ὅτι οὐδὲν πεί - 
σεται" οὐ γὰρ ἀπειλεῖ κελεύων εἰ- 
πεῖν, ἀλλα φησὶν, ὅτι δηλώσας τὸ 
πρᾶγμα, ἄπιϑι ἀϑῴος" δέδωσιν 
οὖν καὶ ἀνδράσι βασιλικοῖς τὸ ψεύ- 
σασῦ'αι διὰ τὸ “Ζρήσιμον. Οπ {86 
ῬΆγαβ6 οὔκουν ἐρεῖς, ααἰπ ἀ1018, 
8505 Μοτπϊ1δ6 8. 498. ὁ. β. πού 

1 πᾶνθ τὐ86]1ἢ 
566. ΑἹ. 887. 

Τὸ ὰ 8 ΘΟΙΠΙΠΟΠΪΥ θΘΘη τοραταθα 

8, 124, 6. πού, 2. ἘῸΥ π6 νογαϑ 
ἀπαλλαχϑεὶς ἄπει Ν εν ὁ ΘΟΠΙΡΑΥΘ5 
ἔπτ. ῬΏοομ. 912. Μαύτ.: φεῦγ᾽ 
ὡς τάχιστα τῆς δ᾽ ἀπαλλαχϑ εὶς 
χϑονός. 

Υ. 456. καὶ δὴ λέγω σοι͵ 
δο. ΕἸ, 817 (510): δος δή σ᾽ ἐρωτῶ, 
ὙΠΘΙῸ 566 ΠΥ ΥΘΙΊΔΥΪΣΒ ΟἹ ὅπ τι86 
οὗ {π6 ρδυίϊοϊος καὶ δή. 

Υ. 240. 56 10].: δὲψ έα ν᾽ ξηράν. 
θη ἐφαγιστεύσας. 560 Υ΄ 196. 

γ. 249 βᾳᾳβ. ἐκεῖ γὰρ οὔτε 
του -- ἐκβολὴ) Βταποκ υἰρ ΠΥ 
ΤΟ ἄουβ: ἔου πού τη ρ᾽ ΤΠ ΘΥΘ ἃ 5 
ΘΙΒΠΟΥ βύγταοκ πιῦῃ {π6 δἃΧ6. 
οΥ ἄἀὰρ ουύν πὶ {πΠ6 5ρ8496. 
Οπ οὔτε --- οὐ 5866 Μϑδύ ἢ. ὃ. 609. 

Υ. 260 5ᾳᾳ. ὅ.6}0].: ἘΔ τς ον 
σκληρᾶ. ἀῤῥώξ' ἡ ἐσχισμενηι 
ἐπημαξευμἕένη" ἐσκαμμένη. Ο 
{Π6 βριυ οὗ {π6 οοιπροσπᾶ ἸῸΝ 
ἐπημαξ. ἨΘΥΙ ἢ γϑίθυβ ἰο Ἡ. 
ϑίθρῃ. ΤΠ65. Τὶ 1, Ρ.. 381, (οὐ ρ. 
1909. 64. πον.) 5. Υ. καϑαμαξεύω. 
ΒταποΚΚ Μ}61] τοπᾶοθυβ οὐδ᾽ ἐπ. τρο- 
χοῖσιν: ἃπ ἃ πού Γπγτονθα ὈΓ 
ὑπ 6 ψΠ 6615 οὔ π6 ψᾶρθοῃ. 

ξ ΨῸ 

ὅῃ  ἈΔΡ 



ἈΝΤΙΓΌΝΗ. ΟΥ, 

τροχοῖσιν. ἀλλ᾽ ἄσημος οὐὑργάτης τις ἦν. 
ὅπως δ᾽ ὁ πρῶτος ἡμὶν ἡμεροσκόπος 
δείκνυσι. πᾶσι ϑαῦμα δυςχερὲς παρῆν. 

δῦ ὁ μὲν γὰρ ἠφάνιστο. τυμβήρης μὲν οὐ, 
λεπτὴ δ᾽. ἄγος φεύγοντος ὡς. ἐπῆν κόνις. 
σημεῖα δ᾽ οὔτε ϑηρὸς οὔτε του κυνῶν 
ἐλϑόντος. οὐ σπάσαντος ἐξεφαίνετο. 
λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἐῤῥόθουν κακοί, 

200 φύλαξ ἐλέγχων φύλακα" κ᾿) 

κἂν ἐγίγνετο 
πληγὴ τελευτῶσ᾽, οὐδ᾽ ὁ κωλύσων παρῆν. 
εἷς γάρ τις ἦν ἕκαστος οὐξειργασμένος . 
κοὐδεὶς ἐναργὴς. ἀλλ᾽ ἔφευγε πᾶς τὸ μή. 
ἦμεν δ᾽ ἕτοιμοι καὶ μύδρους αἴρειν χεροῖν 

Υ. 263. 

Υ. 202. Κ΄ 60].: ἀλ1᾽ ἄσημος 
--- ἦν. ὃ τοῦτο ἐργασάμενος ἄγνω- 
στος ἦν. Οπ τις 866 Μαδαύι{ῃ. 8. 
481. 4. 
Ν. 260 58ᾳ. Κ'.6Π0].: παμβήρης 

μὲν οὔ, δα οὐ ἀγος" 
κατὰ βάϑος τεϑαμμένος, ἀλλ᾽ ζοι 
ἔτυχεν, ἐπιβεβλημένη ἡ ἤν ἡ ὄμμος. 
Τοῦτο δὲ ἐποίησεν ὁ ϑάψας νόμου 
χάριν" οἵ γὰρ νεκρὸν, ὁρῶντες 
ἄταφον καὶ μὴ ἐπαμησάμενοι κο- 
νιν ἐναγεῖς εἶναι ἐδόκουν" ὥςπερ 
οὖν τὸ τῆς ἀσεβείας εἰ ἔγκλημα 
φεύγων λεπτὴν κόνιν ἐπιχξει τοῖς 
νεκροῖς, οὕτως ἣν καὶ ἐπάνω τοῦ 
Πολυνείκους" καὶ τοῦτο δὲ ἡ 4ν- 
τιγόνη͵ καϑαρσίων ἕνεχα πεποίη- 
ται. λόγος δὲ, ὅτι Βουξύγης ᾿4ϑηή- 
νησι κατηράσατο τοῖς περιορῶσιν 
ἄταφον σῶμα. ΟΥ̓. Οομημ. οα Ηο- 
γϑθ6 Οα, 1, 28, 80. Οἡ {Π ροβίτϊοη 
οὗ 1π6 ΡΔυ 6165 μὲν οὖν 566 ν. 293, 
ὁπ {Ππθ ρϑηῃϊίγο οὗ {16 ρδυιῖοῖρ]8 
φεύγοντος Μοΐτη. 8. δὅθ9. 

Υ. 200. φύλαξ ἐλέγχων φύ- 
λακα] ὅθε νυν. 418. Τὴ ροϑί 
ΒΡΘΑΚΒ 85 1 ἐῤῥοθοῦμεν πᾷ ρτο- 
οΘαθά, δ8 ἴῃ ν. 290. Ν νϑ απούββ 
Αϑβοῆ. Ῥτοιὰ. 200: Κταμε τ ἐν 
ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, μὲν 
ϑέλοντες ἐχβαλεῖν ἔδρας Κρόνον, 
ὡς Ζεὺς ἀνᾶσσοι δῆϑεν, οἵ δὲ 
τουμπαλιν σπεύδοντες, ὡς Ζεὺς 

ἔφευγε πᾶς τὸ μή 1ῖ5 ΘΙ ΟΥ̓ ἔἾ᾽ 5. οομ͵θούαγα. 
ἔφευγε τὸ μὴ εἰδέναι. 

ΜΝ. 

μήποτ᾽ ἄρξειεν ϑεῶν. Ἡ τα μπ 
ΘΟΙΏΡΥΘΒ. τιν. Βδοοι. 1084,, οἡ 
ὙΠ10ὴ Μεαςμῖθο αποίθ5 ῬΠΟΘΗ. 
Τάρο ΟἿ ποδί 8. 191.96΄ 

Υ. 2600 5ᾳ. κἂν ἐγίγνετο 6[6.] 
Ομθ τηϊρθῦ πᾶγο οχρθοίθᾶ κἂν ἐγέ- 
ψετο. 8686 Οεα, Ο. 207 5ᾳ. Οπ {π6 
ῬΔΥΟΙΡΙ6 τελευτῶσα Μαύθ.8. δδγ. 
ΒΗ οϑὲ 8. 180. Δηπη. 4. Τὴ ργούδβιϑ 
5 ἴῃ γ. 208, πέλος δ᾽ οἷο. Νονθ 
γϑίουβ ἰοὸ Τ᾽ ΠΊΘΥΘῸΟἢ. ΟΥ, τ. ὃ. 
984. 8. ". Βοηδη νου 5 παν τι584 
ἴΠπ6 θη 1610Πη1, 85 ΟΙΟΘΙΟ ῬΓῸ 
Ῥ, δοϑίϊο Ο. ΥΙ. δ. Ὅς, 96. 

ΔῸΣ 96], οὐ δ᾽ ὁ -- παρῆν], ΞΟ 
ΕἸ. 1197: οὐδ᾽ ὁ κωλύσων πάρα. 

Υ.26028ᾳ. ΄ΟΒ1.: εἷς γάρ τις 
ἦν ἕκαστος" ἕκαστος μὲν “γὰρ 
τὸν. πλησίον ἐδόκει πεπραχέναι, 
ἀκριβῶς δὲ αὐτὸν κατελέγχειν οὐκ 
ἠδύνατο. 

Υ. 208. ἔφευγε πὰς τὸ ψη] 
6 τϑὺ ππαουβίαπα ἐξειργασμέ- 
νος εἶναι. Βιίπαοτῇ ΑΡΌΙ ΘοΙηΡ8- 
γ68 Υ. 448: καὶ φημὶ δρᾶσαι κουκ 
ἀπαρνοῦμαι τὸ μή, δηά Α7. 96: 
κόμπος πάρεστι, κούκ ἀπαρνοῦμαι 
τὸ μή. Οπ ψΠΐῖοι 566 θύῃ. ὁ 
γὶρ, Ρ. 800. Μεΐύθη. 8. ὕ48. ποῦ. Ζ. 

ἘΣ Θ0Α. -Βη. .8561.01.: ἡμὲν δ᾽ 
ἕτοιμοι καὶ μὐδρους" ἕτοιμοι 
ἡμὲν πάσας βασάνους ὑπομένειν 
πρὸς ἔλεγχον᾽ εἰώϑασι δὲ οἵ 
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20ῦ καὶ πῦρ διέρπειν καὶ ϑεοὺς ὁρκωμοτεῖν, 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

τὸ μήτε δρᾶσαι. μήτε τῷ ξυνειδέναι 
τὸ πρᾶγμα βουλεύσαντι μήτ᾽ εἰργασμένῳ. 
τέλος δ᾽. ὅτ᾽ οὐδὲν ἦν ἐρευν ὦσιν πλέον, 

λέγει τις εἷς, ὃς πάντας ἐς πέδον κάρα 

210 νεῦσαι φοβῳῷ προυτρεψεν. οὐ γὰρ εἴχομεν 
οὔτ᾽ ἀντιφωνεῖν. οὔϑ᾽ ὅπως δρῶντες καλῶς 
πράξαιμεν. ἦν δ᾽ ὁ μῦϑος. ὡς ἀνοιστέον 
σοὶ τοὖργον εἴη τοῦτο κοὐχὶ κρυπτέον. 
καὶ ταῦτ᾽ ἐνίκα. κἀμὲ τὸν δυςδαίμονα 

21Ὁ πάλος καϑαιρεῖ τοῦτο τἀγαϑὸν λαβεῖν. 
͵ "» 3 . » 3.9 ὦ 

πάρειμι δ᾽ ἄκων οὐχ ἑἕκοῦσιν οἶδ΄ ὅτι. 
στέργει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον κακῶν ἐπῶν. 

ΧΟΡΟΣ, 
" Ω , ’ ) ΄ 
ἄναξ. ἐμοί τοι. μή τι καὶ ϑεήλατον 

2 , .9 ς ΄ Ἷ ΄ 
τούργον τοδ΄. ἡ ξυννοια βουλεύει παλαι. 

ὀμνύοντες καὶ πίστεις διδόντες 
μύδρους βαστάξειν καὶ πῦρ ὑπερ- 
βαίνειν" τοὺς γὰρ μὴ νόχους τῷ 
ἁμαρτήματι ὥοντο καὶ ἐν τούτοις 
μὴ ἀλγεῖν. ---ἰ μύδρος, πεπυραχτω- 
μένος σίδηρος. 1 ἂπὶ ποὺ ΔΥΤΑΓΘ 
οὗ {πΠ6 οχἰβίθῃμοθ οὗ ΔΏΥ οἱϑι δυϊ- 
ἄθποθ οὐ {πἰ8 βιρϑυβυιϊ οι, ᾿ ΠΙΟἢ 
ΟΥ ἃ Ἰοπρ ὑπ ΠΟ6]α 105 1 Ππ θη 66 
ΟΥ̓ΘΥ Ὅη6 τηϊπαβ οὗ {ΠηΠ6 Νουίμουῃ 
ὩδΙΟη5. ΝΟΙΒΙΏρ' 15 ΤηοΥ6 ἔγθαπθηῦ 
ἴῃ ΠΙΒΙΟΥΥ ὑπϑὴ ἢΠπο086 οΥᾶθ8]5 οἵ 
Ῥαχιποούϊομ, ὈΥ Ὑν Β1Οἢ τ6η ΟἹ ὉΠ6 Ὶγ 
οδῦῃ ἀοίρη θα ὑπθιβθῖνβ ΤᾺΓΌτὰ {Π 6 
ΟμδΥρο οὗ ἃ οὐἴπηθ, δηᾶ ρὶθϑδᾶθα 
ὉΠ 61 οὐ ΠΟΘ η66, Απᾶ οὗ {Π686 
ὉΠΘΥΘ ὙὙ6ΥΘ β6ΎθΥδ] Κιηα5, 411} θθδύ- 
ἴηρ' ὑῃ86 ΘΟ ΠΟ θη οὗ παρ - 
τηϑηὐβ οὗ σοῦ. Α οομμηοῃ οΥ68] 
γγῶϑ ἴῃ6 νγδϊκίηρ οἰ ΟΥ̓ΘΥ͂ 
μοούθα ἴγοὴ ΟΥ ὑβγΥοΟΌρΡ ἐπ8 
τηϊα ϑὺ οὗ ῃς {Ἰδῖη6: 5.0} νγῶβ 
ὑπ6 ϑαυμαστὸς ἱεροποιέα οἵ [88 
ἘΠερι τ δ. Αδη ΧΤ 87: 88 
ιηϑαἀϊπτη. σου ρἱθίαίψθ ῥϑὺ 
ἰθηθηὶ ΘΟ] ΟΥΘΒ πϑρηϑ ΡΥΘ- 
Τὴ 1 ΤῊ τι 8 νϑβθϊρία Ρῦύππδ. ΒΕ. 

γ.208. ὅτ οὐδὲν ἦν -- πλέον] 
Οη οὐδὲν πλέον ἐστί, τἴ 11 ὁχ- 
ρῬοατῖτυ, 8806 Μα.Ω: 8. 3591. ποῖ. 1., 
ΟἹ ὕμθ Ῥδυθοῖρ]6 8. δδδ. πού. 2. 

Υ. 869, τις εἷς] ΟΕ ΜαεΕ.: 
8. 487. ΕῸΣ ἴπ6 ρῆγαβα φύβῳ 
κάρα νεῦσαι οἵ. Οφα, Ο, 1607; ὁρ- 
δίας στήσαι φόβῳ τρίχας. ᾿ 

Υ. 270 58α8. οὐ γὰρ εἴχομεν 
-- πραάξαιμεν) Νονϑθ ΡΥ ὁοΙη- 
ΡΆΓΘΒ Α7. 428: οὔτοι σ᾽ ἀπείργειν, 
οὔϑ' ὅπως ἐῶ λέγειν ἔχω. καλῶς 
πράξαιμεν ἰ5. δαπίγαϊθηῦ ἰο εὐτυ- 
χήσαιμεν. Ἷ 

Υ. 2512 58ᾳ. ὡς ἀνοιστέον -- 
τοῦτο] ΤΠ δ ὑπ 6 ἐπῖηρ 5ποπ]α 
Ρο Γο]ὰ γου. 

ν. 9186. καθαιρεῖ νὴ 
ἀθιηη 5. Τμδὺ {Π18 15 ἃ [ουθηβῖο. 
γγοτα 15 5ῃονῃ ὈΥ ΡΟ! ΆΧΎΠΙ, 18. 
ΤΠ γϑ185 δαν ΘΥδι15 ΑΡΌΓ ΠΩ Ῥ. 461: 
τὴν μὲν καϑαιροῦσαν [ψῆφον] ἐπὶ 
τὴν ὑστέραν, τὴν δὲ σώξζουσαν ἐπὶ 
τὴν προτέραν. Επτ, Οτ. 862: καϑ'- 
εἴλον ἡμᾶς. Μτυ5α. τοῦτο τἄγα- 
ὅν 15 ΘΥΤαΘΏΡΙΥ ΒΡΟΚΘῺ ᾿ἰγΟΒ ΘΑΙΪΥ. 

Υ. 176. ἄκων οὐχ ἑκοῦσιν] 
ΝΘ ΥΘ ΘΟΙΡΑΓΘΒ ΤΎΔΟΒ, ,198: οὗὐ- 
τως ἐκεῖνος οὐχ ἑκὼν, ἑκοῦσι δὲ 
ξύνεστι. θα {Π6 Ρ]αταὶ 566 Υ8. 956.) 
οἡ οἶδ᾽ ὅτι Οβά, Ο. 20ὅ 54. 

Υ. 218. μὴ --- καὶ] Νκ δᾶθο. 
Οορ. ΡμΙοοῦ. 18. 46, Ἐ]θούν. ὅ67, 
ποΐθ, 8δῃηᾶ ἘΧοσαΥβτιΒ. Οα 0115. Η]Αν. 

γ.218 5ᾳ. ϑεήλατον) ὃο Οϑθᾶ. 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 20 

᾿ ΚΡΕΩ͂Ν. 
280 παῦσαι. πρὶν ὀργῆς καί μὲ μεστῶσαι λέγων, 

μὴ ᾿φευρεϑῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅμα. 
λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεχτὰ δαίμονας λέγων 

᾿ πρόνοιαν ἴσχειν τυῦδε τοῦ νεχροῦ πέρι. 
πότερον ὑπερτιμῶντες ὡς εὐεργέτην 

δ ἔκρυπτον αὐτὸν. ὅοτις ἀμφικίονας 
΄ 5᾽ 

ναοὺς πυρώσων ἠλϑε κἀναϑήματα, 
καὶ γῆν ἐκείνων καὶ νόμους διασκεδῶν ; 
ἢ τοὺς κακοὺς τιμῶντας εἰφρορᾷς ϑεούς; 

Ν " 2 ᾿Ὶ » Ἁ ’ ͵ 

οὐκ ἔστιν. ἄλλα ταῦτα καὶ παλαι πολεῶς 

200 ἄνδρες μόλις φέροντες ἐῤῥόϑουν ἐμοὶ, 
» ͵ “τς Ἁ -» 

κρυφῇ κάρα σείοντες. οὐδ᾽ ὑπὸ ξυγῷ 
λόφον δικαέως εἶχον. ὡς στέργειν ἐμέ. 

Υ. 280. Τμαγο νυ ίθῃ καΐξ μ8 ἴτοπΠὶ βιοιὰ} οτὶβ οοηΐ. γαϊρ. καμέ. 
[τϑὐϊμϑᾶ Ὀγ Ὀϊπα,]} 

ἮΝ 280. Ἡδθυδϑ πη ρΡαΐβ ἃ Θοιηπδ δου ἦλϑε, ταϑκῖηρ' ἀναϑή- 
ἕατα ἀδρθηᾶ προι {Ππ6 νοῦ διασχεδῶν. 

Ἡ.. 20ῦ. οὐδ᾽ εἰ γὰρ ἦν τὸ πρᾶγμα 
μὴ ϑεήλατον. --- Οη πάλαι 566 
Οοα. ΝΕ. 1448. δηᾶ ΔΙ ὁ Κ. οἡ αν. 
ἩϊρρΡ. 1088. 

γ. 280.0Ὀὡ παῦσαι -- λέγων! 
Οθ459, βοῖΐοτθ γοῖι 111] πὴ 
νι ΔΏΡ ΘΙ 8150. ΕὟΥ ὑπ6 ρδ- 
616 καὶ γϑίθυβ ποῦ ἰο {π6 ρτόποῦῃ 
μὲ, Ὀπὶ ἐο ὀργῆς. ΤΠοΒ6 πὸ ἀουπθι 
1μῖ5, ΒΠΟΥ ὑμοῖὶν ἱσπούδηοθ οὗ ἐπ6 
50} 16 οὗ βορῇοο 68, 
Θα. τη. ἃ πιοϑδῦ οἷθδὺ ϑυϊάθποθ οὗ 
ΤΩ ϑϑουθίοη, ν. 02. οὗ [18 Ὀ]8Υ. 
Α]. 987. δα. τη, 

Υ. 281. μὴ ᾿φευρεϑῆς οἵο.]} 
ὅ6Π01.: ἐναντίον γὰρ ἡ ἄνοια τῷ 
γήρᾳ., ΗΘ ΘοΙΉΡΆΓΘ8 Οϑ6ά. Ο. 930: 
καί σ᾽ ὁ πληϑύων χρόνος γέρονϑ᾽ 
ὁμοῦ τίϑησι καὶ τοῦ νοῦ κενόν. 

Υ, 28ῦ 5ᾳ. ὅ.9}0].: ἀμφικέο- 
νας τοὺς ἀμφοτέρωϑεν ὑπὸ κιό- 
νῶν βασταζομένους ναούς. ΕἘΠπ- 
βὐδύηῖτι5. Ρ. τ06, 22 (690, 0.): 
ἰστέον δὲ καὶ, ὅτι παρὰ᾿ Ἡροδότῳ 
πυρῶσαι κεῖται τὸ ἐμπρῆσαι ἐν τῷ 
πυρώσω τὰς Αϑήνας. Κεῖται 
δὲ ἡ, λέξις καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν 
τῷ αμφικέονας ναοὺς πυρώ- 
σων ἤλϑεν, ἤγουν καύσων. Ἔνϑα 
ναοὶ ἀμφικίονες ἐῤῥέϑησάν. οἵ, ὡς 
καὶ μέχρι νῦν ἐνιαχοῦ φαένεται, 

586 ΕἸ. 680. 

κύκλῳ ὑπὸ κιόνων περιεχόμενοι, 
ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν κυκληδὸν, ὃ κεῖ- 
ται παρὰ τοῖς παλαιοῖς. 

Υ. 287.0 καὶ γῆν ἐκείνων] 
ΤῊ5. ρΡῃγαθθ ἀθβθυύυθδ ποίϊοΘ, 8.5 
ΒΒουῖηρ ὑπ ὑπ6 αοαδ οὗ ἃ πδύϊοῃ 
γγΘΥ6 οοΟηβί ἀογθα ἴῃ {π6 Ἰρῃῦ οἵ 105 
Ιηϑποΐρθθ. Μυβα. Οἷ οα Οδᾶ. 
Ο. 88. δπᾶ ὅ4. δῃα [07 ὑπ σϑὰῦ 
διασκεδαννύναι Οαᾷ. Ο. 620. 1841. 

Υ. 289 54ᾳᾳ. ἀλλὰ ταῦτα οἰἴο.] 
Ηδ 58γὺ5: ραΐ βοὴ οὗ ὑδ8 οἱ- 
{126 }5 αἰβριθαβοά δ {Π8658 
θπῖηρ5 (4. 6. δῦ μ6 οαϊοῖ ἔουθια- 
αἴηρ' 0πΠ6 Ὀτιτῖ8] οὗ ῬΟΙγ 1665) Π ΦΥ͂ 6 
Ιοῃρ' βῖίποθ θ66ῃ ΠχῸΥΊ ΠΥΪῺ Ρ᾽ 
αϑεαϊπδὺ πι6. ΕὯΥ πάλαι 5686 δ 
ν. 218. Οπ καὶ πάλαι Ν ον οοια- 
ρῬδῖθβ Τύϑοῃ. 857. ῬὮ1]. 966. 1218. 
ἨἩἨοϊμημαοτγῖ Ομ ΡΙ δῖ. ὅοΡῃ, ἡ; Ἰα 5.1, 
οα ὅπ Ρῃγα86 πόλεως ἄνδρες 568 
ΑἹ. 1044: ἄνδρα στρατοῦ. ΕἸ. 9: 
ἄνδρες Φωκέων. Β6801.: ἐῤῥό- 
ϑουν" ἠρέμα ψιϑυρίξοντες ὕβρι- 
ξόν με. 

Υ. 291. 5:9} 0]1.: κρυφῇ κάρα᾽ 
οἷον “ὴ πειϑόμενοι τοῖς ἐμοῖς κη- 
ρύγμασι, μόνον συνήνουν μοι, οὐχ 
οὕτω διακείμενοι. 

Υ. 292. Β5680].: λόφον δι- 
καΐως εἴχον᾽ ἡ μεταφορὰ ἀπὸ 
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ἐχ τῶνδε τούτους ἐξεπίσταμαι καλῶς 
παρηγμένους μισϑοῖσιν εἰργάέσϑαι τάδε. 

205 οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος 
κακὸν νόμισμ᾽ ἔβλαστε. 
πορϑεῖ. τόδ᾽ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων᾽ 
τόδ᾽ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρέναςἩ 
χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαϑ'᾽ ἵστασϑαι βροτῶν" 

"Ὁ ᾿Ὶ ,η 

τοῦτο ζΧα!, ποάλξεις 

900 πανουργίας δ᾽ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 
καὶ παντὸς ἔργου δυςσέβειαν εἰδέναι. 
ὅσοι δὲ μισϑαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε. 
χρόνῳ ποτ᾽ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 
ἀλλ᾽ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ σέβας. 

80ῦ εὖ τοῦτ᾽ ἐπίστασ᾽, ὅρκιος δέ σοι λέγω, 

τῶν ὑποξυγίων τῶν μὴ βουλομέ- 
νῶν ὑπὸ τὸν ξυγὸν εἶναι. ταῦτα, 
φησὶν, ὑπ᾽ ἐκείνων πράττεται, 
βουλομένων λάϑρα σαλεῦσαι τὴν 
ἡμετέραν ἀρχήν. 

1014. ὡς στέργειν ἐμέ] Ὡς 
15. ὙΔΥΘΙΥ τπι564 ὈΥ {Ππ6 Τ]οτ6 Ὡποϊθηΐ 
ὙΥΥοΥ5. ὅο ἀοδίσηεαία ποῦ {πὸ ᾿ηὔθη- 
«ἴοι, Ὀπύ {π6 οἴθοί. ΟἿ ν. 808. 
Ὁ ηα ΑΘΒΟΙΥ], Ῥογβ. 09. Τῷ 15 οἵ- 
ἴθ ἔοι Δ Οηρ᾽ Ἰδαίου ΥΥΙΡΘΥΒ, ΤῸΥ 
{6 πιοϑὺύ Ῥαῦῦ στῇ οὕτως, ΟΥ̓ ἃ 
νγοτ οὐ 5ῃηῖΠα. τηϑϑηϊηρ Ὀοίοτο. 
ἨΞΈΈΜ. ΟΥ᾽ ΤΎΔΟΙΝ; 1171. δι 81. 
ΤΊ βιθ᾽θοῦνο ἐμέ γϑπᾶθυ: 50 {πᾶ 
1 οουἹᾶ Ῥθδν 1ὖ, 

Υ͂, 398 5ᾳ. ὅ'.9Π0].: ἐκ τῶν δ 8 
τούτους ἐξεπίσταμαι" ἀπὸ 
τούτων, φησὶ, τῶν δυραρεστούν- 
των μου τοῖς κηρύγμασιν, οἵ φύ- 
λακες μισϑὸν λαβόντες ἔϑαψαν 
τὸν νεχρόν. -- παρηγμένους" 
ἠπατημένους. 

γ.296, νόμισμα] Τπϑεϊδατίοπ. 
Ίο τ ἴ. Ρ]. οα. Α 6560}. ϑρῦ. ο. ΤῊ. δῦ. 
Ἰηΐουρυοὺβ Ὁ ἃ υἱΐθ ΟΥ Οπ 50 Ή1η, 
ΘΟ ΡΘΥηρ' Ελπι γ. ΤΡ. Τ.1471. Ατι- 
ΒοΟΡΗ. ΝᾺΡ. 2417. ΤΠΟΡ. 847. Ἐπτ΄- 
ἔατ αν ΘοΙΉρΡαΥΘΒ5. ΤἘλπιν. ἔγαριη. Οοά, 
δ αἱ: οὔτοι νόμισμα λευκὸς “ἄργυ- 
ρος μόνον καὶ χρυσός ἐστιν; ἀλλὰ 
κἀρετὴ «βροτοῖς νόμισμα κεῖται 
πᾶσιν, ἢ χρῆσϑαι χρεών. 

014. τοῦτο] Νονϑ τἱρι 

ΤΉ  Κ5 ὑπαὺ {πῸ6 ἀνὰ τὴ οὗ {πὸ 
ῬΙοποῖη γϑίουβ ἰὸ π6 ποὰπ ψό- Ὁ 
μισμα. 8966 νϑ5. 984 δα ὅϑ8ῦ, -- 
Οπ {π6 οορυ]ὰ καὶ 568 γ. θ6γ7. 

Υ. 299. ἵστασϑ' αι] Ηϑτοά. 
ὙΠ1Ι, 60: οὐκ ἐϑ λει οὐδὲ ὁ ϑεὸς 
προςχωρέειν πρὸς τὰς ἀνϑρωπηΐας 
γνώμας. Ὑπαογά. ΙΝ, ὅ0: πρὸς 
τὴν ἐκείνων γνώμην ἀεὶ ὃ ἕστασαν. 
1ἅ. ΥἹ, 84: τῶν δὲ σνϑρώπων πρὸς 
τὰ λεγόμενα αἵ γνῶμαι ἵστανται. 
Κιπρ ΡΒΠΙΡ ἴῃ ΠΟ Β 6} 68 
288: κατὰ τὸ συμφέρον ἱσταμένων. 
ΡΙαΡάτοἢ ΚΟΪ. 1, Ρ. 14. Α: “πρὸς 
ὅρμήν τινα βίαιον ἱσταμένους. 
Μυα. 

Υ. 8014. δυςσέβειαν εἰδέ- 
ναι] Ηοπιθὺ ΟἍἸΧ, 189. ρα κίηρ; 
οἵ ἐπ Ογοῖορϑ: ἀπάνευθεν ἐὼν 
ἀϑεμέστια ἤδη. 5.ῸΡ ἢ, ΤΎΔΟΠ. 82: 
κακὰς δὲ τόλμας μήτ᾽ ἐπισταίμην 
ἐγὼ μήτ᾽ ἐκυαθοῖμει 

Υ. 809 5. ὅσοι δὲ -- δέκην! 
ΤῊ νογᾶβ χρόνῳ ποτὲ τοῦ ἴο 
καὶ πάλαι ν. 5989. ΤῊ 56η86 ἰδ: 
1 πᾶγο Ἰοηρ' 66 η αυϑῖθ ὑπαὺ Π 616 
ΑΥ̓͂Θ {πο886 ἴῃ ὑπ 5ύδαίθ, γιὸ τ6 06] 
ἀϑϑϊηϑὺ ΤΥ Ὑ{|6, ἃπα ΟΡΡοΟΒ6 τὴηγ- 
561; Ὀπῦ, Ῥγθϑθ θυ αὐξον Ὁπ6 Θοχα- 
τηΐϊδϑίοι οὗ {Ποῦ δου} ἀθϑᾶϑ, ὑπ 0 
μανο Ὀγοῦρηί ὁ {πϑιηβοῖγοο {Π6 
ῬϑηαΙΥ οἵ ὑποῖν ἀϊβοθοαῖθηο6. 

γ. 806. ὄρκιος --- Ζέγω] 866 
Βοϑὺ 8 97. 8. εα, ὙΠ. 
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εἰ μη τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 
εὑρόντες ἐχφανεῖτ᾽ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμοὺς. 
οὐχ ὑμὶν “ἭἯιδης μοῦνος ἀρκέσει. 

Ἁ 4 
σρυν αν 

ξῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηϑ' ὕβριν, 
ὅ10 ἵν᾽, εἰδότες τὸ κέρδος ἔνϑεν οἰστέον. 

εν Ἁ δ ΄ ’ 3 [χὰ 

τὸ λοιπὸν ἁρπάξητε, καὶ μάϑηϑ'᾽. ὁτι 
οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν. 
ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 
ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους. 

Ο ΦΥΛΑΞΙ. 

510 εἰπεῖν τι δώσεις. ἢ στραφεὶς οὕτως ἴω; 

ΚΡΕΩ͂Ν, 
Ω 5 ἃ “ ἐν ἷ Αν ; οὐκ οἶσϑα καὶ νῦν ὡς ἀνιαρῶς λέγεις; 

ΦΎΛΑΞΙ. 
ἐν τοῖσιν ὠσὶν, ἢ ̓πὶ τῇ. ψυχῇ δάκνει; 

Ἄ  Φ611. 

Ὑ 9508. ΟΒΟΙ].: οὐχ ὑμῖν 
Ἅιδης “μοῦνος, ἀρκέσει" οὐκ 
εὐϑὺς ὑμὰς τῷ ιδῃ παραδώσω, 
ἀλλὰ τιμωρίαις Ἀρεμασταῖς παρα- 
δοὺς βαρύτερον τὸ ζῆν τοῦ ϑανεῖν 
ὑμῖν ἀπεργάσομαι" παρὰ τὸ Ὁμη- 
ρικόν (1.11, 892.) οὔ οἵ ἔπειτα 
ἄρκιον. ἐσσεῖται φυγέειν κύ- 
νὰς ἠδ᾽ οἰωνούς. ϑορΠοοῖθβ μἃ5 
τι564 {Ππ6 586 ἔουτη οὗ ΘΧρΎβββῖοῃ 
ἴῃ ΑἹ. 141 5α.: τὸν ἄνδρ᾽ ἀπηύδα 
Τεῦκρος ἔνδοϑεν στέγης μὴ ἔξω 
παρήλειν, πρὶν παρὼν αὐτὸς τύχοι. 

Υ.809. χρεμαστοὶ] ΝΥ 6Χ ὁοπα- 
Ῥᾶγθ5. Αὐϊδίοριι. ἤδη. 680, 41. καὶ 
πῶς βασανίζω: Ξ4. πάντα τρό- 
πον, ἐν κλίμακι δήσας, κρεμάσας, 
ὑστριχίδι μαστιγῶν, δέρων, στρε- 
βλῶν, ἔτι δ᾽ ἐς τὰς ὁδῖνας ὄξος 
ἐγχέων. πλίνϑους ἐπιτιϑείς. δη- 
λῶσαι τὴν ὕβριν, ἴο Υ6 7681] {πΠ6 
οἵΐθιηοθ, 15 πϑοᾶ ἴον ἴο ροϊῃΐ 
οαὐὐ {πς οἔξοπαθοτ. 

Υ͂. 810. ἕν᾽, εἰδότες οεἴό.] 
Ετξαταῦ υἱοῦ οὔϑούνοθ ὑπμδῖ 
1π15 15. τπιϑρᾶ ἴθ ὈΙΘΥ ἸΤΟΠΥ͂, 88 
1868 στιαγβ ἃγθ οταοτϑα ἴο ἀο {π8ἴ 
ΒΟ ὉΠΟῪ 816 ἀορυϊνθα οἵ {πΠ8 
ῬΟΥ͂ΤΟΙ οἵ ἀοΐηρ. ὙΨΟΥΥ͂ 511Ή118} 15 
1π6 τηθϑηϊπρ' ἴῃ γ85. 110 58ᾳ., σΒΙΟῊ 

ἁρπάξητε ἰ5 τοϑίοτοα υῖθἢ ἐπ ΘΡΡτοθϑίϊοη οὗ Ἐ]1πὶ8 - 
16 οὐ Επτ. Μϑά. 81. ἔγοιῃ 1,8., γαΐ., Απρ. ΥὙαυϊρ. ὡἁρπάξητε. 

586, ἃπᾶ ΑἹ. 100: ϑανοντες ἤδη 
τἄμ᾽ ἀφαιρείσϑων ὅπλα πᾶ ΑΔ508, 
Ῥγῃ. 82 58ᾳ. 

Υ. 811. ἀρπάξητε καὶ μά- 
ϑη 8 Οπ {6 ναυϊδίϊοι οὐ ὑπὸ 
ἴθηϑ65 866 Ν οϑῦ 8 117. ὃ. ΟΥμου 
ΘΧΘΙΏΡΙ65 αὐ δααπορα Ργ Μειύῃ. 
6 1: 9. 

γ. 515: ἐξ ἅπαντος} Οὗ, Οοᾷ. 
Ο. 804: ὅςτις ἐξ ἅπαντος εὖ λέ- 
γεξι, δα Τῦ8 54. οὗ {πδὺ Ρ]ϑ8γΥ. 
Υ. 3518 58ᾳ. τοὺς πλείονας --- 

σεσωσμένους] Οἵ. Ο6α. ἘΠῚ τοῦ; 
ν δὲ τῷ λέγειν͵ κάκ᾽ ἂν λάβοις 

τὰ πλείον ᾿ἢ σωτήρια. Επατ. ΗΊΡΡΟΙ. 
141: εἰ τὰ πλείω χρηστὰ τῶν κα- 
κῶν ἔχεις. 

Υ͂. 81ὅ. 5.980].: ἐπιτρέψεις καὶ 
ἐμοὶ εἰπεῖν ἡ ἀπέλϑω: 

Υ. 816. 5.68ο!].: οὐκ οἶσϑ' α᾿ 
ἄπιϑι" καὶ νῦν γὰρ λέγων ἀνια- 
ὅς μοι εἴ. 
Υ. 817. 5.6}.01.: δάκνῃ" δάκνει 

σε τὸ πραχϑέν. Οἵ. Ἠοτοδοῖ. 
ΥΗ, 39: εὺ νυν τόδ᾽ ἐξεπίστασο, 
ὡς ἐν τοῖσι ὠσὶ τῶν ἀνϑρώπων 
οἰκέει ὁ ϑυμὸς, ὃς χρηστὰ μὲν 
ἀκούσας τέρψιος ἐμπιπλέει τὸ σῶ- 
μα, ὑπεναντία δὲ τούτοισι ἀκού- 
σας ἀνοιδέει. 
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ΚΡΕΩ͂Ν. 

τί δὲ δυϑμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὅπου; 

ΦΎΛΑΞ. 

ὁ δρῶν σ᾽ ἀνιᾷ τὰς φρένας. τὰ δ᾽ ὦτ᾽ ἐγώ. 
ΚΡΈΕΈΦΝ. 

520 οἵμ᾽, ὡς ἄλημα δῆλον ἐχπεφυκὸς εἶ. 
ΦΎΛΑΞ. 

οὔχουν τό γ᾽ ἔργον τοῦτο ποιήσας ποτέ. 
ΚΡΈΩΝ. 

καὶ ταῦτ᾽ ἐπ᾽ ἀργύρῳ γε τὴν ψυχὴν προδούς. 
ΦΥΛΑΞ. 

φεῦ. 
ἦ δεινὸν, ᾧ δοκεῖ γε καὶ ψευδὴ δοκεῖν. 

: ΚΡΕΩΝ. 
κόμψευε νῦν τὴν δόξαν᾽ 3 Ἁ Ὁ ᾿ εἶ δὲ ταῦτα μὴ 

ϑ2ῦ φανεῖτέ μοι τοὺς δρῶντας. ἐξερεῖϑ'᾽, ὅτι 

{ϊ- 998.. δοκῇ Δ πα,] 
Υ. 824. Ἠθυμηδηῃ ἔτοιη Μοβοβοριιβ περὸ σχεδῶν Ῥ. 20 «πᾶ 

Η 02. κόμψευε τὴν δόκησιν. 
ΟΥ̓́ ΡΟΊΧΥΤΙ, 

Υ. 818. 50801]1.: ῥυϑμίξεις. 
σχημνατίζεις, διατυποὶς. Ἠδ 56 615 
γϑύμου ἴο 580: ὙΠΗΥ δἃ΄6 γόοῖ 50 
ΘΟΔΥΘἔαΠΠΥ οοηϑιαἀ θυ ηρ ΠΘΓ6 
ἸΩΥ δυϊοῦ 1168} Οπ {π6 Ρϑγι016 
ὅπου 8566 Οδά. ,Ὁ. 1212 5α. 
ΟΥ͂. 820, οἴμ᾽ ,ν ὡς ἄλημα οἴο.] 
ἘῸΥ οἴμ᾽, ὡς οΥ 1210: οὔμ᾽, ὡς ἔοι- 
κας͵ ὀψὲ τὴν δίκην ἰδεῖν. ΑἹ. 864: 
οἴμ᾽, ὡς ἔοικας οἵα. ὅδ1: οἴμ᾽, ὡς 
ἀϑυμῶ. ΤΠ δομο ϊαβὺ ΓΙΡΉΟΥ τθα- 
(οΥ5 ἄλημα" τὸ περίτριμμα τῆς 
ἀγορᾶς, οἷον πανοῦργος. Οἐ. ΑἹ. 
581. 389. Τὴ Τδὐϊη νγα 5Ποια 580 
Ποπο γουδαύῦιϑβ, ΟΥὁὨ γούθυ Δ ΌΟΥ. 
ὙῊΝ Ἰς οὔκουν-- ποτέ] ΤῊ 6856 

τ οτβ ἀθρθηαᾶ προὴ ΟΥἸθοηἾ 5; ΤΑΥ͂ 
ΘΧΘΙΡ]65 οὐ τ Βῖο ἴουπὶ ἃ δαᾶ- 
ἀποορα Ὀγ Μεοΐίτῃ. 8. δδ9. ποῦ. ΤΠ 
56η856 ἰδ: σγϑηύϊηρ ὑπεαῦ 1 ὃ πὶ 
[186 18508Δ1]1 γοὰ 8580, γοῦ 1 
πανα οὖ Ἰθαϑῦ ποῦ οοιηηϊυξθα 
815 1 ΟἸκ 6 ἀπ 658. 

Υ. 828. ἦ δεινὸν -- δοκεῖν] 
ΤῺ 5688 566 15 0 6: 1 15. ὃ 
πεν Ὁπ1πρ' ἔον μη ὙΠῸ 51|5- 
Ρϑοίβθ, ἴο βαβρϑθοῦ ἔδ]βοὶ]γ: 

Οὐ, Θιηάοτῖ, ργδοῖ. δα Ῥορίί, ὅθθῃ. 

ϊ. 6. 10 15. 8 ρυίθυοιιϑ πΐηρ' ὑπεῦ Π6 
ὙΠῸ πὰ 5 ὈΘΟΟΠΊ6 βαβρίοίοιϑ, 5ποα]α 
150 βαθρθοῦ ἔβ βθῖίγ. ὅὅ'ποῃ 15. ΤῊΥ 
οἷά οχριϑηϑδύϊοη, διυὺῦ 1 δὰ ΠῸ 
Ἰοηροῦ ΑΙ οροῦμου σα θῆρα τὴ 10. 
ΕῸΥ {Π6 βθηΐθηοο οοηύϑιη ΠΟΥ] Πρ 
οὗ ἃ 7]106086 πϑίασθ, Πού ἃ 
οοῖο οπϑγϑοίθυ 5Ποι 14 αν βοιη6- 
Ὁπϊηρ' ΘοΙηΐο 1π| Π15 νου. ῬΘΥΠδ ΡΒ 
115 τηθϑπΐηρ τη Ρ6: Ὁ 15 παγὰ 
ΤΟΥ ομ6 ὑὙἶΠὺπὺ ὑπ|η 5 Δηγθπῖηρ' {Π|1 
ἀγα τ0 {μ1ηκ {μ6 πἀπύχσπθ [8 
γαίῃ. : 

Ν.824.- 5 6}.0].: κῦ ψευε νῦν 
τὴν δόξαν" σεμνολόγει, τὴν δό- 
κήσιν περιλάλει" κομψοὺς γὰρ 
ἔλεγον, οὺς νῦν ἡμεῖς περπέρους 
καὶ πολυλάλους φαμέν. Βτιποῖ 
ΥἹΡΉΤΥ ἰπίουρτοίβ: Κα ποῦ 
τούογτίβθ γοὰὺ ΡΙ6886. δροιυῦ 
ΒιβΒρίοίοη. ΕῸΥ 1πΠ6 γϑὰ χομ- 
ψεύειν Εγἔατ αὐ χοίουβ ἰο πα ΒΚ. 
οῃ Τί. Ὁ. 184 δέ, 

1014. Β6801].: εἰ δὲ ταῦτα 
μή" τὸ ἑξῆς εἰ δὲ μὴ φανεῖτέ μοι 
τοὺς ταῦτα δρῶντας. Οἵ, ΜΦΊΌΙ. 
8, 2718. πού. 2, 
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τὰ δειλὰ κέρδη πημονὰς ἐργάζξεται. 
ΦΥΛΔΑΞΙ͂. 

ἀλλ᾽ εὑρεϑείη μὲν μάλιστ᾽, ἐὰν δέ τοι 
ληφϑῇ τε καὶ μὴ. τοῦτο γὰρ τύχη κρινεῖ, 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ὄψει σὺ δεῦρ᾽ ἐλϑόντα με. 

590 χαὶ νῦν γὰρ ἐχτὸς ἐλπίδος γνώμης τ᾽ ἐμῆς 
σωϑεὶς ὀφείλω τοῖς ϑεοῖς πολλὴν χάριν. 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ α΄.) 

Πολλά τε δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει. 
τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν 

, ,ὕ 

90 πόντου χειμερίῳ νότῳ 
χωρεΐ. περιβρυχίοισιν 
περῶν ὑπ᾽ οἴδμασιν. 

Υ. 5532. πολλά τε 15 ἔγοια Ναὸν θ᾽ 8 σομ οί 6. 
πολλὰ τά. Ὁιπάᾶοτῇ τοίαϊηρ τὰ. 

ΜΚ, ψ͵ΙΟΠΡῚΥ 

Υ. 39384---8580 ἔογῃη οὔθ [1πη6 ἴθ Ὠ1πα. 

. Υ͂. 826. τὰ δειλὰ κέρδη] Ηδ 
βδγβ τὰ δειλὰ κέρδη, Ὀϑοδιβθ 10 15 
ΘΟΥΔΙαΙΥ ἴο ἄοὺ 6ΥἹ] 5111}0 ἔον ὑπ6 
58 κ οἵ σϑῖη, Οὐθοι, πανὶ ηρ' ΒΡΟΚΘΗ 

Ο{Π|656 ψογᾶβ, ἀθρασίβ. ΕΟ 0Π6 Πγϑύ 
γγοσβ ΟἿΪΥ οὗ {π0Ὸ ρουδαγα οου]α 
πᾶγϑ β6θὴ ΒΡ ίκθη ἴῃ ΟΥ̓ΘΟΠ 5 Πθδ7- 
Ἰηρ᾽. 5.9801].: ἀπιὼν ὁ ϑεράπων 
καϑ' ἑαυτὸν ταῦτά φησιν, οὐ γὰρ 
δυνατὸν ἐπὶ τοῦ Κρέοντος ταῦτα. 
λέγεσϑαι" ὡς καὶ ἐν τοῖς κωμικοῖς. 

Υ. 827. εὐρεϑείη μὲν μά- 
λιστ᾽] 1. 6.1 ν 8} Πΐπη ΡΥ 4]] 
ΤΠ ΘΘ ἢ 5 0 θ6 οδπρηῦύ. ὅθ Υ]ρ, 
Ῥ. 4160, ομδϑοΐδτσ. ἴῃ Αρρϑγῦ. 6- 
ταοϑῦῃ. ΤῸ Ὗ, Ρ. 194 5α. δα Βα τη. 
σῪΥ. αΥ. 8. 157. οα. Χ. ῬΏΙ), 611. 1288. 
ΤΥ δομίη, 799..:0 68... }..926.: ὙΟΥΥ 
ΒΙχηἶ αν 15. π6 τηϑϑηΐηρ οὗ {Π6 
ῬΏγαβο ὑχθαίθα οὖ γν. 70. 
996. ΘΕ ΕΟ σρΥ ὍΝ ὙἹἹρ. 
Ῥ. 456. ἀπά Ἡοτη. Ρ. 84. 

Υ. 882 54ᾳ4ᾳ. ὔγθοῃ ᾿πά ὑπὸ στιατα 
πονῖπρ' απ θα {πΠ6 βοθηθ, ὑπ ΟΠο- 
Τιι5. ΟΘἰθρυαῦθϑ [ἢ 50Πρ᾽ ἴμθ ἵπουθ- 
1016 ὈοΙάπθϑβ οἵ τηϑῃ πᾶ 111π5- 
ἰταΐθϑ μὶ5. οὐδίδυ ἀδυΐηρ, 816 1ὖ 
ἀθρυθοδίθθβ π6 ρύθϑθῃηθα οἵ ἐπδΐ 
τ ὙΠῸ ὉΡαθ65 ὑπ ᾿πηηθη86 
ῬΟΥΟΥ οὗ {Ππ6 Πππιηδη τη ἴῸΥ πη- 
Ἰαννα] ΡΌΥΡΟΒΘ5. 

Υ. 882 86. ΚΓ΄ ].: πολλά τε 
δεῖνα" ἐν σχήματι εἶπεν ἀντὶ 
τοῦ" πολλῶν͵ ὄντων τῶν δεινῶν, 
οὐδὲν ἐστιν ἀνθρώπου δεινότερον. 
ΤΠ6 οδαϊΐουβ δορασθ ἃ 6.856 ᾿. 
ΟΒοθρδι. δῦ 54ᾳ4ᾳ.: πολλὰ "μὲν γᾷ 
τρέφει δεινὰ δειμάτων δ χὴν: “πε: 
ἀλλ᾽ ὑπέρτολμον ἀνδρὸς φρόνημα 
τίς λέγοι: 

Υ. ὅ84. 56 0].: τοῦτο" τὸ γέ- 
νὸς τῶν ἀνθρώπων. 386 ῃμοΐϑ συ. 
296. Οπ {μ6 οορα]ῶ καί 566 Οβᾶ. 
Ο. 1889. 

Υ. 8ὃ8ῦὅ. χειμερίῳ νότῳ] ἘἘπτ- 
ἔαναὺ ὀοιραγοθ ΟυὐἹἱα οχ Ῥοῃίο 
Π,8,271: ἰρ οθ0 νϑηῦύο. ἢ ο6- 
ἀθυ]θῖη οὐδέ ἐπ οομηπια ΘΕΓΘΥ 
χωρεῖ, ἃπᾶ τοίθυβ νότῳ [ὸ περι- 
βρυχίοισιν, ἃ5. [π6 Δοϊαϊῖγα οἵ ἴη- 
Βύσ τη ηὖ. 

Υ. 886 5ᾳβ. περιβρυχίοισιν 
οἴο,}] ΒΥ οἴδματα περιβρύχια δγ6 
τηθϑηῦ ὑπ6 νγαᾶυὸβ οἵ {πθὸ. 5808. ἃρὶ- 
ἰαύθα ὈγΥ {86 νἱπᾶβ, ὑὙΠ1Ὸ ἢ 806 
ὉΠΘΥΘΌΥ 850 το] θα ἀυοσπά {Π6 5810, 
ὑπεῦ 1ὖ βθϑιηϑ, δ5 ἰὖ 616, 511 ἴῃ 
[π6 νγαῦθυβ. Ηθπο6 {Π6 ρυθροβιθίοι 
ὑπό. Οἱ. Ηοα, Θά. Τ|, 427 5α.: 
ἀμφὶ δὲ κῦμα στείθῃ πορφύρεον 
μεγάλ᾽ ἴαχε νηὸς ἰούσης, ἀπᾷ ΑἹ. 
848. τι ποθ. 

ὃ 
΄᾿ 

- 



94 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ 

“» ᾿ ς , -“ 

ϑεῶν τὲ ταν υὑπερταταν. Γὰν 

ἄφϑιτον, ἀκαμάταν ἀποτρύεται. 
840 ἐλλομένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος. ἵἱππεί- 

᾿ , 

ᾧ γένει πολευῶν. 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 
, - 2 , 3 ᾿ " 

κουφονοῶν τε φῦλον ὀρνίϑων ἀμφιβαλὼν ἄγει 

καὶ ϑηρῶν ἀγρίων ἔϑνη. 845 

94ῦ πόντου τ᾽ εἰναλίαν φύσιν 
σπείραισι δικτυοκλώστοις 

περιφραδὴς ἀνήρ᾽ 

ΓΥ͂. 840---841 ἔογπι ὁπ {πὸ ἵπ πα. ἃ8. α]8ὺ ἄο νβ. 844-- 846. 

ν. 888.(Ὁ. ϑεῶν τε τὰν ὑπερ- 
ταάταν] ΤῈ Ῥοθῦ βύγ]65. ΕδΥ 
ϑεῶν ὑπερτάταν ποῖ ὁπ δοοοιηΐ 
οὗ ΠΕΥ ἃρ6, θπὶ ἔθου {π6 β8πὴ8 τϑἃ- 
500) ἃ5 Πίϑηδ 15 οα]Π6α ϑεῶν ἄνασσα 
ἴῃ Ἐππι τ. ΤΡ. Α. 1528, ὅθ ΟΡ Θ οΚ 
οὐ ΑἹ. 097. ΒΟΡΙοο165 ΤΥΡίΟΙ. ἔν. 
ἤἦλϑεν δὲ Δὰὶς ϑάλεια πρεσβέστη 
ϑεῶν. ἘΠῚ. 1 {π1ηκ 10 ααϊΐθ ρῥ]αΐη 
Ῥούῃ ἔγοιη οὐμπϑὺ ρΡαϑϑδρ885 γϑ θυ ρ' 
ἴο ἴπ6 β8:ηὴθ φοδᾶρθββ, δῃηᾶ ραυεῖ- 
Θα]ΔΥΥ ἔγοιη ῬΒΠοοῦ. 898 5ᾳ.: ὀρε- 
στέρα παμβρῶτι Γᾶ, μᾶτερ αὐτοῦ 
“ιὸς --- σέβας ὑπέρτατον {πε 5116 
γγα8. ΟΔ]]6 ἃ ΒΌΡΥΘΙῚΘ δΙΠΟΩρ' {ῃ6 
βοῦβ, ἴγοιη ΠῸΥ θϑίηρ ὑπ6 τηοῦπ 
οὗ Φαριθου , δηα ΒΡ ΙΥ Πρ ον ουῪ- 
ὑπῖηρ ΠΘΟΘΘΒΑΥῪ Ἃ[ῸΥ Π|6 ἴο τηϑῃ. 
ΤῊ ἔδοῦ 15. ὑπαῦ {πθ86 δρι ποθ 
Β6ΥΥΘ το ἱπαϊοαύα ὑπωΐὺ Ποῖ ὙΠῸ 
15. τποϑὺ ὙΥΟΥΒΠΙΡΡΘα ἴῃ τϑίθυθηοθ 
ο ὅΠ6 ϑιιθ]θοῦ οἵ αἀἸἰβοοῦγθθ. Ξ'1η06 
ὉΠουθίουθ δ ὕθδυβ ΠΡ γι] {6 
ΡῬΙοαρ. ονθη ὑπῶῦ οἱοηθηῦ ὙγΒ0 ἢ 
1ῖ5. 6 Ὥπγθ6 δἃηα τηοῦμου οὗ ἃ}]], 
ἃ πα ΘΟΠΒΘΟ ΘΗΝ ἀθβθυνῖηρ' οἵ ἐπὸ 
τηοϑῦ Ρΐοιιβ ΟΡΒθυνϑηοθ, ἢ6 βύνυ θϑ 
ΠΟΥ ὑπερτάταν ϑεῶν. ἩΒΕΜ, 

Υ. 8389. ἀκαμάταν ἀποτρύ- 
ὅταν) Οἱ {Π|0 ὑθυτηϊπδίϊοη οὗ {Π6 
α]οοῖῖνα ἀκαμάταν 566 γ. 184. 
ὝΝοχ δομῃρᾶσοβ ΟνἹτα Μοίδιῃ, 11, 
ῶ806. ψΠοΥο ΤῸ]1ὰ5: δα πηοὶ γα]. 
θῶ αὐοῦσὶ γαϑύγοσ πη 4πθ ἴ6- 
το, ἠούοαθ ΘΧΘΙΌΘΟΥ Δ ΠΏΟ. 
γ. 840. ἰλλομένων ἀρότρ ων] 

ΤῊ τηϑϑηϊηρ' οὗ ἔλλεσϑ'αν ἴῃ {Π18 

Ῥαβϑαᾶρθ 15. ηού ΥὙΘΙῪ ΟΙΘΔΥ. 1 δηὶ 
ἸΠ0]1η64Ἢ ἰὼ ἃργθθὸ τὶν Βαί- 
ΤΙ  π ἢ ΤΘΧΊ]ορ, Τὶ, ΤΙ, Ρ. 1566, σι 
ὉΒΙΠΚ5. 1Ὁ τηθϑηβ Οἰγοαη δ ρῖ, [0 
Ρ6 νγ Πἰγ]ο 4 ΓΟ ἃ, 

1014. ἔτος εἰς ἔτος] Νενθ 
οἰδθ5 ΑΘ 56}. Ῥσόπι: 682, γῆν πρὸ 
γῆς ἐλαύνομαι. Οπ ἐπὰῶῦ ρσόνον 
566 Β] οἴῃ, ρ]ο55. (ν. 108). ῬΙαΐ. 
ΡΙϑΘΟ, 58 10, ὑπθπάδθ Ρ. 182 δχύχι: 
τοὺς Αυδοὺς ἐν τῷ λιμῷ λέγουσι 
διαγαγεῖν ἡμέραν παρ ἡμέραν 
τρεφομένους, εἶτα παίζοντας καὶ 
κυβεύοντας. 

Υ. 841. 5.6101].: ἱππείῳ γένει 
πολεύων' ταῖς ἡμιόνοις. 4ἴ γάρ 
τε βοῶν προφερέστεραΐ εἰ- 
σιν ἑλκέμεναι, νειοῖο βα- 
ϑείης πηκτὸν ἄροτρον (1. Χ,. 
862.). Τινὲς δὲ καὶ ἵπποις χρῶν- 
ται εἰς ἀροτριασμόν.. 

Υ. 842. κουφονόων) Βταῃοῖς 
αποίθϑ {1115 6].: κούφως καὶ τα- 
χέως φεροινένων. Τὴ ΘΠΟΥΠΘΥ 56 186 
ν. 617. πολλοῖς δ᾽ ἀπάτα κουφο- 
νόων ἐρώτων. 
π 5άο; - Θ ὀ 6 10: ἀμφιβαλὼν 

ἄγει; περιβαλὼν τοῖς δικτύοις 
ἀγρεύει. ΟἿ, 202: δουλώσας ἄγειν. 

Υ: 844. καὶ -- ἔϑ'νη] ῬΒΙ]οοῦ. 
1146: χαροπῶν τ΄ ἔϑνη ϑηρῶν. 

Υ. 845 5ᾳ. ὅ6Π 0 ].: πόντου τ᾽ 
εἰναλέαν φύσιν" τοὺς ἐχϑύας. 
σπείραισι δικτυοκλώστοις" 
τοῖς σχοινίοις τοῖς εἰς δίκτυον κε- 
κλωσμένοις " ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸ 
ἀμφιβαλὼν ἄγει. 
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κρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου 
ϑηρὸς ὀρεσσιβάτα, λασιαύχενά ὃ᾽ θ900 

ὅῦ0 ἵππον ἄξεται ἀμφίλοφον ξυγὸν οὔρει-- 
ὅν τ᾽ ἀχμῆτα ταῦρον. ΓᾺ 

(το ϑὰ 1) ἐς ΣΧ υαύνυ 
καὶ φϑέγμα. καὶ ἀνεμόεν φρόνημα. καὶ ἀστυνόμους 
ὀργὰς ἐδιδάξατο, καὶ δυςαύλων 

Υ. 880. 

ϑδῦ 

ἄξεται ᾿ιὰ5 Ιοπρ' θθθπ Κποόονα ἰο Ὀ6 οογγαρῦ, 1 Ὀοίπρ' 661- 
ἰαῖη ὑπαῦ βοῖὴθ συϑὺρ ἴῃ Π6 Ρτθβθηῦ ἴθηβθ ΒΠο0.]4 ΟΟΘΌΡΥ 15. Ρ]δ866, 

ΤΠ ΠΡΟΝ ὙὙΠΙΟῚ ὑπ6 ὕνγο δοοιβδῦν 88 
ΤῊΪΒ ὙΘΥῸ πῸὺ ὁπ6 πᾶϑ8 Ὀθθῃ 8016 ἴο ἀΙἸΒΟΟΥΘΥ, 

ὙΠΟ π885 τηϑῦ τι ΔΡΡΥΙΟΥϑΙ. θοιαγοα ὀχμάξεται, 

ἵππον ἀπ ξυγόν ταϊριιῦ ἀεροπᾶ. 
ΞΟΙΏΘ. ΟὯ6. Πδᾶ5 οοη- 

Ὠ1ηά. ἕππον 
ἀέξεται κτλ. ἴπ656 ἔνγο 11π685 ἐουτηϊηρ᾽ 016. 

Υ.848. 5 9Π01.: κρατεῖ δὲ μη- 
χαναῖς. καϑολικὸν τοῦτό φησιν, 
ὅτι ἐν ζώοις ὁ ἄνϑρωπός ἐστι πο- 
λυμήχανος καὶ ἔντεχνος. καὶ Θεό- 
Ἄριτος Χν, 59:02 σοφόν τοι 
χρῆμ᾽ ἄνϑρωπος. ᾿Επεὶ δὲ ἄνω- 
τέρω εἶπεν, ὅτι περιγίνεται πάν- 
τῶν τῶν ᾿“ξώων ὃ ἄνϑρωπος, ἐν- 
ταῦϑα τὸ μηχαναῖς, προςέϑηκεν 
ἐπὶ τῶν τιϑασσευομένων᾽ οὐ “γὰρ 
μόνον κρατῆσαι δυνατός, ἀλλὰ 
καὶ τιϑασσεῦσαι. 

Υ. 849. ϑηρὸς ὀρεσσιβάτα} 
ΟἿ, ῬμΙοοῦ, 1196: ἔϑνη ϑηρῶν οὕς 
ὅδ᾽ ἔχει χῶρος οὐρεσιβώτας. 

γ.84954ᾳ. λασιαύχενα ᾽ 
ξυγὸν] ΑἸ ΒΟΌρΡῚ {815 δαύδοκδ. 1β 15 
οοΟΥρί, γοῦ τὖ 15 οογίαϊη ὑπαὺ ὑπ6 
5656 5Ποι14 Ὀ6 βοιηθύμίηρ' ἰο Π15 
οἴεοῦ: δηα ἔϑηλθβΠ6 ΒῃδρΡρΥ- 
τη θα ΠοΟΥβ6 ὈΓΥ ρΡαύέϊπρ ὑπ 6 
σοΚο πἀροὸπ Π15 π60Κ. 

Υ. 8δ8:.- ἀκμῆτα ΠΝ ὑρας 
Νεονθ ΘΟΙΏΡΑΤΘΒ Ἐ1τπ 8} 91. 1: 87: 
ἀκάμαντας ἵππους. 

Υ. 82. Β5.980].: φϑέγμα᾽ τὴν 
ἀνϑρωπίνην διάλεξιν. Το ὑπ γοΥα 5 
ἀνεμόεν φρόνημα ονϊάοη.]ν Ροτ- 
ἰδίῃ 5 π185. ποίθ οὗὨ {Π6 ὅ6}ο].: τὴν 
περὶ τῶν μετεώρων φιλοσοφίαν, 
ὙΠΟ ἴῃ ἃ Τηϑηπβοῦρῦ 15 δαάορα 
᾿τηπη 6 αἰ θυ ὐξου ὑπ Ἰθιητηδ καὶ 
στ. ὀργάς. ΤΠῖ5 ᾿πέουργθίδ! οι 15 
8ἃ5 δ. 8δ5 ὑπαὺ οὗ ΕἘγέαγαι, σπὸ 
ππαουϑίθη 5 1Ὁ οὗ γϑϑα! 655 οἵ 46- 
βίρῃ. Βδίμου, 85 φϑέγμα 15. {μ6 
ῬΟΥΘΥ οὗ ΒΡΘΘ ἢ, οΙοοαΐίοπ, 
50,) ὉΠΠ]6551 81 ἀροοὶγϑα, φρόνημα 

ΒΙθΪῆ65 ὑπΠ6 ῬΟΝΘΓ οὗ ὑπίηκ- 
ἴηρ, ννἱβάομι, Ὀπὺ ΠΟΥ 10 οδπ θ8 
οδ]]6ἃ ἀνεμόεν 1 οαπηοῦ 566. Ῥδῖ- 
ΒῶΡρ5, δέίθυ 411, π6 θριὑ ποὺ 1056] 
15. ΘοΥγαρύ. 

Υ. 868 5ᾳ. ὅ.6Π0].: καὶ ἄστυ- 
νόμους ὀργάς" τὴν τῶν νόμων 
ἐμπειρίαν, δι᾿ ὧν τὰ ἄστεα νέμον- 
ται, ὃ ἔστι διοικοῦνται. Ὑ ἃ16Κε6- 
ἢ ἃ ΘΥ͂ Οἡ Ατήχηοῃ. Ρ. 70. ΘΟ] ΘΟ ΙΓ 68 
ὑπαῦ ὑπ Β'ὁμο αϑὺ νϑδᾶ ἀρχάς ἰἴη- 
βίθδα οἵ ὀργάς, ὙΠΙΘῊ 15 ἀΡΡρτονθα 
Ὀγ ΟοΥϑυ ἴῃ Ῥυοάτοιῃ. ΒΙ1Ρ]. τ. Ρ. 
15. ποτ 6 ἢ 8180 ἰη ουρυθῦϑ δ δος 
ξατο ὈΥ αὐτὸς ἑαυτὸν ἐδίδαξε. 
ὙγΟ]4 ποὺ γθηΐασο ἰο ἀἰβέθνῃ Ἰῷ 
ΦΟΙΆΠΊΟΙ Υθϑ αἰ πρ', 5ῖη 66 ἀστυνόμοι 
ὀργαί τὰν Ἀ6 ΤΡΏΕΙ ΔΡΡΙΘα ἴο 
ΟἾΥΙ] οαβύοτῃηβ ἃ πα ᾿ηδύϊψα 68. 
ΤῊ 5 ὀργή 15. οἴβῃ ΒΥΠΟΠΥΤΩΟΙΙΒ 
ὙΠ ἢ τρόπος. ΑἹ. 640: οὐκ ἔτι συν- 
τρόφοις ὀργαῖς ἔμπεδος. Ὀ6Ιον 818: 
αὐτόγνωτος ὀργά. 956: κερτομίοις 
ὀργαῖς. Τπαρογά, ΤΠ, 82: ὁ δὲ 
πόλεμος -- τὰς ὀργὰς τῶν πολ- 
λῶν ὁμοιοῖ. ἘπΡ. ἀστυνόμοι ὁρ- 
γαί 1 μτη]ς ΡΥΟΡΘΙΙ͂Υ βιρηῖῆθθ {ἢ 6 
ΟδΥ6 οὗ γα]τηρ ἃ οἰύγ, 8δηα ἴΠ6η 
ὉΠ 6 ῬΟΥΘΙ οὗ δαιηῖπ1βύθ γι ρ' 
{πΠ6 σονγθυπιηθηῦ οὗ ἃ οἰὔΐγ. Οἡ 
ὑπ6 ἔογιῃα οὗ βρθθοὺβ βθ6ὲ6 Μδαύψῃ. 
8... 440. 8. ὁ., 8πᾶ ὁ ἐδιδάξατο 
8. 496. 8. ΜοΟΒΟΠΟΡ Ια 5 1π αἰἱού. 
Αἰ. ἴῃ ἐδιδάξατο: ἀλλ᾽ ὁ Σοφο- 
κλῆς καὶ! ἀντὶ τοῦ ἐφεῦρε, καὶ 
ἀστυνόμους ὀργὰς ἐδιδάξατο. 
ἧς 854 84. Κ΄ ΟΠοΙ.: δυφςαύλων᾽ 

δυςχερῆ τὸν ἐπαυλισμὸν ποιοῦν- 
2. Ἐ 
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ϑῦῦ πάγων αἴϑρια καὶ 
δύυςομβρα φεύγειν βέλη. παντοπόρος᾽ 
“ Ν 5 Φ 2 οχ Ἵ 

ἄπορος ἕπ᾿ οὐδὲν ἔρχεται 
τὸ μέλλον" “4ϊδα μόνον 

900 φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται᾽" νόσων δ᾽ ἀμηχάνων φυγὰς 
ξυμπέφρασται. 

(ἀντιστροφὴ β΄ ἿΑ 

σοφόν τι τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ ἔχων 

ϑ0ῦ ποτὲ μὲν κακόν. ἄλλοτ᾽ ἐπ᾿ ἐσϑλὸν ἕρπει" 
νόμους περαίνων χϑονὸς 

Υ, ϑ8ῦδΌ. ὙΨΠΘΙΘ 15. ΒΟΙῚΘ. ΘΟΥΠΡΟΟΙ ΟἸΡΠΘΥ ἴῃ {18 ΟΥ ἴῃ ἐπιὸ Δι ΟΙ- 
ΒΥΟΡΙΙΟ νΘΥΒ6. 
σοῦ α γοϑα ὑπαίϑρεια. 

Υ. 889. 

γδυῖοῦβ οποία 5. μὰν Ῥθθῃ ριοροβοᾶ, ΒοΟΘΟΚΗ 
δ. 4150 Ὁ ἴῃ. ψ0 γτϑδᾶβ δ. φ. βέλητεεπαντ. 

φ. οὐκ ἐπάξεται. τειν. δ᾽ ἀ. φυγὰς ξυμπ. Ὀϊπᾶ. 
Υ. 806. περαένων 15 Τῇῦ ΟὟ ΘΟη͵θούαγθ; 5668 ΤΩΥ̓ ΓΘΙΠΔΥ 5 ἴῃ 

των. αἴϑρια᾽ ψυχρά. ΤῆΘ νγογᾶϑ 
δυςραύλων πάγων αἴϑρια 56θπὶ 
ὑπουθίοσθ ἰο τϑθϑὴ πη 6 ΟὮΪΠ οἵ 
ΠΟΥ το ΠΟΥ ὅο ὕξποβθ 
Ραβϑβδίηρ ὑπ πῖρῃῤ ἴπ {19 
ΟΡ Θῃ αἷγν. Οχ {Π8 ρῃγᾶβθ αἴϑρια 
πάγων 566 Μεδί!ῃ: 8. 442. 4. Τὴ 
ἴπθ ψΠ0]16 Ῥαββδρθ δυραύλων -- 
βέλη τάδ ἰβ βαϊᾶ ἴο πᾶνβ ᾿ϑαγηῦ 
ἴο 5ΠΘΙΓΘΥ Ὠϊη561 τοι πθ οο]α, 
{Πη6 5Πουγ Υβ, δηα {Π6 5ΠΟΥΒ. ΤΙ 
ϑομο αβῦ, δ5. ϑῃῃθηάθα θγ Ηθν- 
Τῇ ἃ. ΠΤ) ἱπ ΘΥΡΓΟ 5: οὐκ ἄνευ ἐσϑῆ- 
τός ἔστι καὶ οἰκοδομημάτων. 

Υ. 86. δύςομβρα βέλη] 
ΝΟΥ 6 ΘΟΠΡΑΘ5. ΑΘ 56}. Αρ, 658: 
δυφκύμαντα δ᾽ ὠρώρει κακά. ἘΠ- 
Βαθπῖθβ Ρ. 692, δδ (611, 20.): 
σημξέωσαι δὲ, ὅτι ἐκ τοῦ Ζευς 
σμερδαλέα κτυπῶν λαβὼν ὁ 
Σοφοκλῆς ἔφη τὸμέγας κτύπος, 
ἄφατος, ,διόβολος (Θοά. (Ὁ. 
1404.), ἐν οἷς δηλοῖ ἐκεῖνος καὶ ὅτι 
βέλη Διὸς οὐ μόνον κεραυνοὶ καὶ 
τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ καὶ βρονταί. 
ὄμως καὶ τοὺς δαγδαίους ὑετοὺς 
καὶ μάλιστα͵ τοὺς χειμερίους τοιού- 
τῷ λόγῳ δύςομβρα βέλη λέγει. 
“Υ. 861. παντοπόρος) 'ΤῊΪ8 

τηϑύ θ6 γϑίουγϑα ἴο νυβεαῦ 85 7α5ι 
θθϑθῃ ἀοίαι!ϑα, δηᾶ 1 15 δα θα ἴῃ 
ΤΉ ὅΠ6 ΒΒ1Π6 ἸΏΔΏΠΘΥ ἃ5 πξρι- 
φραδὴς ἀνήρ ν. 841. ,(ΤῊΘ. ὅομο- 
᾿ϊαβὲ ᾿πθγργθίβ: εἰς πάντα μηχα- 
νὰς ἐξευρίσκων. 

Υ. 868 5ᾳ. ἐπ᾽ οὐδὲν τὸ μέλ- 
λον] ΤΠ βομο]αβύ ὙΥΟΠΡΊΥ οχ- 
ΡΙ]αἴη5, ἐπ᾽ οὐδὲν τῶν μελλόντων. 
ΕῸν {16 Ρῃγαβθθ ἐπ᾿ οὐδὲν μέλλον 
ἴοπο ἔαύαγο ὑπὶπρ αἰ 5 θη 
564 ὑπ πο ἤπιον ἔγομη {Π6 
οδ805 ΜΠ ΘΗ 1 15 πἰϑοα ἀρ ἤΠηϊο]γ, 50. 
ἃ5Β ἴο Ἰηθῶπ ὅἤο ΠῸΠ6 οὗ π6 
ὑπϊηρ5 0 θ6. ΤῈΘ 918 οὗ ΨΈΪΟΝ 
ἦθ Θαμγδὶθηΐ ἰὼ δα ῃϊἘ1],. 5] 
αὐατᾷ {αύαγαμη οδί; {π0 οΥΠΘΥ 
τηθϑὴ5 84 ΠΙ1Π1], ᾳαοᾶ οϑ ἔπ- 
ὑαγαιῃ, Ἡβημ. Οἱ, 128: μηδὲν 
τὸ μὴ δίκαιον. 

Υν. 889 5α. 
ται] ὅ'.680].: 
εὗρεν ἴαμα. 
5606 ΟΡ ΘοΙς οἡ ῬΒγη. Ρ. 720. 

γ..862,. '΄΄ό6Β.01.: ξυμπέφρα- 
σται" ἐπινενόηκε καὶ γιγνώσπει. 
ΟΥ Μϑδῦθμ. 8. 498. 
Υ, 868 βαᾳ. ὅ'6801.: σοφόν τι 

τὴ μηχανόεν" τὸ μηχανόεν τῆς 
τέχνης σοφὸν ἔχων, ὃ ἔστι τὸ μη- 
χανικὸν τῆς ἐπιτεχνήσεως σοφὸν 
ἐ χων, ὡς οὐκ ἄν τις προρδοκήσειεν, 
οὐ μίαν ὁδὸν βαδίξει, τὴν ἐπὶ τὰ 
ἀμείνω, ἀλλὰ ποτὲ μὲν ἐπὶ τὰ 
ἀγαθὰ φέρεται, ποτὲ δὲ ἐπὶ τὰ 
χείρω. 

Υ͂. 80ῦ0. ποτὲ μὲν κακὸν -- 
ἕρπει) 1. 6. ποτὲ μὲν ἐπὶ κακόν 
δίο, ὅδ Μϑδύτῃ. 8. ὅν. 4. 
Ν. 8θθ5ᾳ. Κα 68.0].: νόμους πα- 

ρείρων χϑονός" ὃ πληρῶν τοὺς 

Ἅιδα -- ἐπάξε- 
ϑανάτου μόνον οὐχ 

906. 

Οἡ {πὸ νοι φεῦξις ᾿ 

΄ 

“- »" Ἴ ὌΨΙ " ἢ 

» γον ον 

ΟΞ 



ϑεῶν τ᾽ ἔνορκον δίκαν ὑψίπολις " 
ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν 

810 ξύνεστι τόλμας χάριν. 

ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 81 

8570 

ήγτ΄ ἐμοὶ παρέστιος γένοιτο μήτ᾽ ἴσον φρονῶν μη μ 0 δ μη φθρ 
ὃς τάδ᾽ ἔρδει. 970 

ἐς δαιμόνιον τέρας ἀμφινοῶ 
τ τόδε. πῶς εἰδὼς ἀντιλογήσω 

τήνδ᾽ οὐκ εἶναι παῖδ᾽ ᾿άντιγόνην. 
ὦ δύστηνος 
καὶ δυστήνου πατρὸς Οἰδιπόδα, 

οὐ δή που σέ γ᾽ 
, ᾽ 

τί ποτ᾽: 

« 

980 

ἀπιστοῦσαν 

9580 τοῖς βασιλείοις ἀπάγουσι νόμοις. 
καὶ ἐν ἀφροσύνῃ καϑελόντες ; 

ΦΥΛΔΛΑΞΙ.. 

Ἥδ᾽ “ἔστ᾽ ἐκείνη τούργον ἡ ̓ξειργασμένη. 
τήνδ᾽ εἵλομεν ϑάπτουσαν. ἀλλὰ ποῦ Κρέων ; 

Ἐταθηαδῦ. ἴῃ ὅρη. ΤΎΔΟΙ. Ρ. 160 58ᾳᾳ. ΜΗ͂Β. παρεέρων. 

θ8ῦ 

Μυβρυδνο. 
ἀπ α ΒΕ ΟΊ 6 6 οοπ]θούιπγθ γεραέρών, ὙγΠ10}} 15 ποῦ Ὀ84, Ὁ 1π, παραέρων 

ζξξθ. τ᾿ ἔν. δέκαν-- ὑψ. 
Υ. 810. μήτ᾽ ἑ. παρέστιος --- γεν. μ ω- ἰ. φρ. ὃς τάδ᾽ ἔρδει. Ὁ ἴπᾶ, 
Υ. 880. ΤΠᾶνο τϑδᾶ ἀπάγουσι νἱθ ΒΟΘΟΚΗ. ΜΒΒ. ἄγουσι. [Ὁ 1η- 

ἄοτῇ βασιλείοισιν ἄγουσι:] 

νόμους καὶ τὴν. δικαιοσύνην ὑψί- 
πολις γένεται, ὃ ἔστιν ἐν τῇ πόλει 

ὑψηλός. 
Υ. 809. δ 6 0]:: ἄπολις ὅτῳ 

τὸ μὴ καλόν" ἄπολις δὲ ἐκεῖνος 
καὶ ταπεινὸς τῇ πολιτείᾳ, ᾧ τινι 
μὴ τὸ καλὸν σύνεστι. ἼΠ6 56156 
ἴδ: 7Π6 δὴ ἤο πο Ρθ856- 
655 δύνδομβδοϑθϑ. οὐ ϑοοοπὺπηΐ 
οὗ Π15 ΤΘοΟκΚΙΘβ5η 6585, 15. πἢ- 
ψογύμν οὗ ἐπα οἱύν, 1. 6. 1 δὴν 
Οη6 ἄοδθβ ΘΥ1] ὑπγοαρὴ ᾿παπ]ρΊηρ' 
15 δυδεοῖϊγ, ΟἹ {π6 π86 οἵ {ΠῸ 
γον} ξυνεῖναν 866. δὲ ΑἹ. ἐν 

ν.578. 5. 980].: ὃς τα δ᾽ οδει" 
ὃς τοιοῦτον ἐπιτετήδευκε βίον. 
Ν 814. 5. 680].: ἐς δαιμόνιον 

τέρας" ὁρῶντες ἑλκομένην τὴν 
᾿Δντιγόνην ἐκπλήττονται, ὅτι γυνὴ 
ἦν ἡ ὑπερβᾶσα τὸ κήρυγμα. ΤῈΘ 
ΡῬτγθροϑβίιίοη εἰς θούῃ ποτ δπᾶ 6156- 
ὙΠΘΥΘ ΒΙΡΏΙΗΘΒ : ΘΟΠΟΘΥ̓ΐπρ' ΟΥ ΜΥΪ 
γοϑρθοῦ ἴο. ὅθ Οϑα. αὶ. 980. Οὐμοὺ 
ΘΧΘΙΏΡΙΘ5. ἃ’ 6 ϑαδαορα Ὀγ Μδἐῃ. 

8, ὅ7τδ8. ὁ. ΤΠὴ6 ΟΠοσιβ ὑπουθἕουθ 
ἸηΘΘ 5 ὑ815: 1 ἀοπιθῦ ΘΟ. ΘΘΙ- 
ἴπρ' 0815 πού 1016 ργοάϊργ, 
ΠΟΥ 1 5881] οοπθδοπηα ἐμπδύ 10 
15 ποῦ Απύίροπθ, ὙΏΘῊ ΤΚΗΟΝ 
ὑπὰὺ 10 18 Πούδβ6]. ΕῸΥ {Ππ6 
ΠΟΙ τέρας οἵ, ἘΠ. 1817: ὥςτ᾽ ὃ εἰ 
πατήρ μοι ξῶν ἵκοιτο, μηκέτ᾽ ἂν 
τέρας νομέξευν αὐτὸ, πιστεύειν δ᾽ 
ὁρᾶν. 

γ. 816. τήνδ᾽ οὐκ εἶναι οἷο. 
ἙΠΘΥΘ 15. πούμτηρ' ΟΡ] οὐ! Ομ} 016 ἴῃ 
{πὸ ραχύϊοιθ οὐκ, ψΒΐοι, ὑΒοαρἢ 
ῬΙΔΟΘα πθδν {Π6 τη βη1ἶνο είναι, 
τηιϑύ θ6 γϑίθυγθα ἴο {ΠῸ ἤπ|}8 νϑὺ 
ἀντιλογήσω, 50 ὑπο οὐκ ἀντιλογῶ 
θ6 {πὸ βδηθ ε5 οὐ φημί. 
Ὑ, 819. 5'.680].: ἀπιστοῦσαν᾽ 

μὴ πειϑαρχοῦσαν. 8.86 οῃ γ. 219. 
Οἱ {π τι88 οὗ {Π6 ραγίϊο165 οὐ δή 
που 1 ᾿ᾶν8 ἰτϑαίοα, δὺ ἘΠ. 1161. 

Υ͂. 882. ἤ δ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνη]͵ 50 
ΕἸοθοῦν, θὅδ: ἥδε σοι κείνη πάρα. 
Οἵ, Μϑδίεμ. Ν 71. 11. 
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ΧΟΡΟΣ, 

δὸ᾽ ἐκ δόμων ἄψοῤῥος ἐς δέον περᾷ. 
ΚΡΈΩΝ. 

585 τί δ᾽ ἔστι; ποίᾳ ξύμμετρος προὔβην τύχῃ; 

Ὡς. τ. 

ΦΥΛΑΈΒ. ῳ 

ἄναξ. βροτοῖσιν οὐδέν ἐστ᾽ ἀπώμοτον, 
ψεύδει γὰρ ἡ ̓πίνοια τὴν γνώμην᾽ ἐπεὶ 
σχολῇ ποϑ'᾽ ἥξειν δεῦρ᾽ Ἣ 2 ’ 3 Ἁ 

ἂν ἐξηύχουν ἐγὼ 
ταῖς σαῖς ἀπειλαῖς. αἷς ἐχειμάσϑην τότε. 

990 ἀλλ᾽ ἡ γὰρ ἐκτὸς καὶ παρ᾽ ἐλπίδας χαρὰ 
ἔοικεν ἄλλῃ μῆκος οὐδὲν ἡδονῇ. 
ἥκω. δι᾿ ὅρκων καίπερ ὧν ἀπώμοτος, 
κόρην ἄγων τήνδ᾽. ἣ καϑευρέϑη τάφον 900 

κοσμοῦσα. κλῆρος ἐνθάδ᾽ οὐκ ἐπάλλετο, 

[Υ. 8398. καϑηυρέϑη ὈϊΪπᾶ.] 

Υ. 3884. ἐς δέον] ὅ66 οπ Οδᾶ. 
ΒΝ. 1882. ΕῸΥ {πθ τοϑῦ οὗ ὑπὸ "πὸ 
οἵ, Ο6ἅ. ΒΕ. ὕ81: αὐτὸς δ᾽ ὅδ᾽ 
ἤδη δωμάτων ἔξω περᾷ. 

Υ. 88ὅ. ποέᾳ “-- τύχῃ] ἱ 
γα ὑπίπρ πὰ μαρροπδᾶ, Ὗ 
ὙΠ ΘΉ ΠΥ ΔΡΡΓΟΘΟΝ 15 ΟΡΡΟΥ- 
ἐπ π6 ΕῸΥ {π6 ποιά σύμμετρος 
οἵ. Οοδάᾶ. ΚΒ. 84. 

Υ. 886: 5.980 ].: ἄναξ, βρο- 
τοῖσιν᾽ ἀπώμοτον ἀντὶ τοῦ ἀπη- 
γορευμένον καὶ ἀπροςδόκητον᾽ 
ἀντὶ τοῦ οὐκ ὀφείλει τις ᾿ἀπομό- 
σασϑαι περέ τινος, ὅτι οὐκ ἂν αὐτὸ 
πράξειεν" ἡ, γὰρ πρώτη δόκησις 
ἐκκρούεται ὑπὸ τῆς “ἐπιγινομένης 
δόξης δευτέρας. Τοῦτο δέ φησιν, 
ὅτι τοῦ Κρέοντος ἀπειλήσαντος, 
τότε ὦμοσε μηκέτι. ἐμφανὴς ἔσε- 
σϑαι" νῦν δὲ εὑρὼν τὴν ᾿ἡντιγό- 
νην πάλιν ἐλήλυϑεν. 
Υ. 887. 5.680].: ψεύδει, γὰρ 
᾽πίνοια" ψευδῆ ποιεῖ" ἡ γὰρ 

ἐπίνοια, ὃ ἔστιν ἡ πιοῦσα γνώμη, 
τὴν ἀπελπίσασαν γνώμην ψευδῆ 
ποιεῖ. Οπ ψεύδειν ἴπ {Ππ6 56η86 
ἴο ΘΟ ΠΟΘ ΘΩΥ ΟΠ6 οὗ ἴ8Δ4]156- 
πΠοοά, ὅο ρύογθ δῃγύβμίηρ 
4156, 866 δὖ Οοᾶ, Ο. 1497. 

Υ͂. 387 58ᾳ. ἐπεὶ --ἐξηύχουν 
ἐγὼ] ἘΟΥ 1 Βοδύδου ποῦ]ά 
ἤᾶνο ὈοΙΙογοᾶ ὉΠ80}1 5Πποῖπ]ᾶ 
ΘΟΥΘΙ Υούαση Εἰύμον δρϑῖη. Οἡ 

ἐξηύχουν ἃ ἂν 8568 Μ8 {{}|. 8. ὅ99. Β.; 
ΟΠ ἐξαυχεῖν. ῬμΙοοί, 861: οὐ γά 
ποτ᾽, ὦ παῖ, τοῦτ᾽ ἂν ἐξηύχησ 
ἐγώ, σπῖθμ ποίθ. 

γ.889. ταῖς σαῖς ἀπειλαῖς] 
Ου δοοοπῃῦὺ οὗ ὑμγ ὑμγθδῦβ. 
3669 Μϑδύθ. 8.398. Ὁ. ΒΗ οϑὺ 8. 106. Ῥ. 
Ομ ἐπ6 186 οἵ {π6 σοὺ χειμάξε- 
σϑαι 566 ῬΒΙΠοοῦ. 1167 54. 

Υ. 890 8566. ΤΥΙΟΙΣΗἶτι5: σύν- 
απτε τὸ ἀλλὰ πρὸς τὸ ἥκω, τὰ 
λοιπὰ δὲ διὰ μέσου. ὅ88 ν.148566. 
014. 5680!.: ἀλλ᾽ γαρ 

ἐκτὸς καὶ παρ᾽" ἡ ἀπρορδόκητος 
αρὰ οὐκ ἔοικεν εἰς τὸ μέγ εἅῦος 

ἄλλῃ ἡδονῇ. Εγατναυ: τεἐμτο, καὶ 
παρ᾽ "ἐλπίδας 15 ΘααΙ γα] θη [0 κτὸς 
ἐλπίδων καὶ παρ᾽ ἐλπέδας, ἃ 11- 
6669 ἴῃ σοηϑύγπι οί Δ]]Ονθα θυ θη 
ἴῃ  Οογμδη.᾽ ἘῸΥ μῆκος, ὙΒΊΘἢ 
ΒΘΘΙῚΒ ἤο Τηθϑ [Π6 5816 ὃ μέγε- 
ϑος, ΜΌΒΡΥΔΥ Θ ΘΟΠΙΡΘ ΘΒ μήκεος. 
ὄλβου ἴῃ Ρ]αἴδτοι.. Υ0]. ΠΡ. 60Υ, Ἐν 
ΝϑγΥ8 ΑἹ. 180: ἢ χειρὶ βρέϑεις, 1 ἢ 
μακροῦ πλούτου βάϑει. 

Υ. 892. ὅ980ο].: καέπερ, ὧν 
ἀπώμοτος" καίπερ ὀμωμοκὼς μὴ 
ἐλϑεῖν. ΤῊΘ ρῆγαβα δι᾿ ὅρκων ἀπώ- 
μότος 15 Ὧ0 ποῦ τϑάἀπηάδηῦ ἔμδη 
Π6 ΘΟΠΙΟῺ ΗΘ ὅρκον ὁμόσαι. 
Υ. 894. Κ5.980].: κλῆρος" “ἄνῶ 

γὰρ εἶπεν, ὅτι πληρώσας ηλϑεν. 
Υ. 214 5ᾳ. 

800. 



89. ἀλλ᾽ 

ΑΝΤΙΓΌΧΝΗ. 89 

ἔστ᾽ ἐμὸν ϑοὔρμαιον, οὐκ ἄλλου τόδε. 
καὶ νῦν. ἄναξ. τήνδ᾽ αὐτὸς. ὡς ϑέλεις. λαβὼν 
καὶ κρῖνε κἀξέλεγχ᾽ ᾿ ἐγὼ δ᾽ ἐλεύϑερος 
δίκαιός εἰμι τῶνδ᾽ ἀπηλλάχϑαι κακῶν. 400 

ΚΡΈΩΝ. 

ἄγεις δὲ τήνδε τῷ τρόπῳ πόϑεν λαβών; - 
ΦΥΛΔΑΕ. 

400 αὕτη τὸν ἄνδρ᾽ ἔϑαπτε. πάντ᾽ ἐπίστασαι. 
ἶ ΚΡΈΩΝ. 

ἦ καὶ ξυνίης καὶ λέγεις ὀρθῶς ἃ φής: 
ΦΥΛΑΞΙ. 

ταύτην γ᾽ ἰδὼν ϑάπτουσαν ὃν σὺ τὸν νεχρὸν 
ἀπεῖπας. ἴα ἔνδηλα καὶ σαφῆ λέγω; 4ρῦ 

ΚΡΕΩΝ. 

καὶ πῶς ὁρᾶται κἀπίληπτος ἡρέϑη; 

Υ. 404, 
ΟὐοΥ. ρ. ὅ82. 

Υ. 896. ϑοὔρμαιον) ΒΟΥΡΊΘΥ 
οἢ Αὐιβίορῃ, ΡΙαΐ, 1180, ἐγαϑύϊηρ οἵ 
ὑΠ6 ΒΌΣΠΘΙΠΘ5 οὗ ΜΘυσΌσν, ΟΌΒΘΥΥΘΒ 
πῶ ΠΘ 18 ποῦ βίγιθα Κερδῴῷος, 
θϑοδαβθ ΒΘΘΙΩ Πρ; ΠΟ ἴῃ ποτ β 
ἸΏ ΘΥΟΙ ΠΟΙ 115. ΘΙ ΙΒ ν6η- 
ἀππαἀϊβαθιθ θΟΠπο δὔαπο ΦΙΡ]0 
δαούοτοίποτνο (Ρ] δπῦ. Ατηρ 1. 
Ῥτο].), 1 πὸ θ6 ργοριϊοιϑ, θαῦ 4150 
Ῥφοδῖθθ 811] βααάθηϊν αἰβοογουθᾶ, 
δηα πἀπ]οοκοα ἴου ροοῦ ξουίτπιπι 
γγῶὰϑ οὐγιθαίοα ἰο πὶ 1ηῇῆπ 6 η08, 
ὙΠ 66 5110}} δαγϑηΐερ᾽65 ἃΥΘ 5 γ]168 
ἕρμαια. ΤΠπηοη ἴῃ Ἱπιοΐδη (6. 14. 
Ῥ. 102), οπ ἤπάϊηρ' ἃ ὑγθαβαγθ, θΧ- 
ΟἸΔίτη5: Ἑρμῆ κερδῷῴε, πόϑεν χρυ- 
σίον τοσοῦτον: ΒΟΤΗΒ. 
γ. 897. καὶ κρῖνε} ΕῸΥ {μ15 

86. οὗ ὑπ6 γϑὺ χρέίνειν ΝοΥθ 
ΘΟΙΏρδΥ 65 Α1. ὅ86, ΕἸ, 1445, ΤΎΔΟΗ. 
198. 814. 588, 

Υ. ὅ91 56ᾳ. ἐγὼ δ᾽ ἐλεύϑερος 
ο(6.} ἵν 6. ἐμὲ δὲ δίκαιόν ἐστιν 
ἐλεύϑερον τῶνδε τῶν κακῶν ἀπηλ- 
λάχϑαι. Οἵ, Μεύέ, 8. 2917. -- 

ο Τ Οἢ [86 Ρ]θοπεβίϊο ΘΧρυ ϑβίοη ἐλευ- 
ϑερον ἀπηλλάχϑαι 566 Οδοᾶ, 6. 
482 5α. 

ἠρέϑ'η 15 ἴτοιαῃα [Π6 ΘΠ 76 Οὐ 16 οὗ Ομ Υθυ οἢ ατθρ, 
Μ55, εὐρέϑη οὐ ηὐρέϑη. ι 

Υ. 899. ἄγεις δὲ -- λαβών] 
Οἢ π6 ᾿ἀοιθ]θ ᾿πἰουσορδύϊοη 1η- 
οἰπάθά ἴπι ὁπ6 οὗ. ῬΙ]οΟῦ. 241 5ᾳ.: 
τίνι στόλῳ προσέσχες τήνδε γῆν 
πόϑεν πλέων: δα Μη. 8. 488. 
12. πού. 2. Ἐοβὲ δ. 128 Ρ". 10. ἃ. 

Υγ. 400. παντ᾽ ἐπίστασαι) 
ὅ60 ῬὨΣοοΙ, 1212. 

Υ. 402 5ᾳ. 5.680 ].: ὃν σὺ τὸν 
νεκρὸν ἀπεῖπας" τὸ ἑξῆς" τὸν 
νεχρον, ὃν σὺ ἀπεῖπας ϑαάπτειν" 
οὕτω δὲ χρῶνται οἵ παλαιοὶ, ὥςτε 
δύο ἄρϑρα προτακτικόν τὲ καὶ ὑπο- 
ταχτικὸν κατὰ τοῦ αὐτοῦ ὀνόμα- 
τοςπαραλαμβάνειν. Κρατῖνος " δν- 
πὲερ Φιλοκλέης τὸν λόγον 
διέφϑορεν. Οὐ. Μαύ}.8.474.Ὁ, 
ΕῸν ἀπειπεῖν 8566 γ. 44. 

Υ. 404. ὅ5801.: καὶ πῶς ὁρᾶ- 
ταῦ ποίῳ τρόπῳ αὐτὴν συνελά- 
βεσϑε καὶ ̓ κατειλήφατε. Οπ {88 το- 
ἀυπᾶδπηϊ οὀχρυθϑβίοη ἐπέληπτος ἡρέ- 
ϑή 866 ΟΠ ΔΟΙ͂ΘΥ οἡ ατθρ. ΟΥΥ. 
Ρ. ὅϑ2. δπᾶ τὴν ΟὈϑθυΥ δ οη5. Οἢ 
Οϑᾶ, Ο. 1782 54ᾳ. δπα οὐμϑὺ ρ]80665. 
Ομ. {π6 ναυϊϑύϊοη οὐ ἔθῃϑθβθ ἴῃ 
ὁρᾶται δηᾷ ἠρέϑη οἵ. ῬΟΥΒ. οἢ 
Ηδ6ο; 21. 



40 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ. 

ΦΥΛΆΞΕΙ. 

40 τοιοῦτον ἦν τὸ πρᾶγμ᾽. ὅπως γὰρ ἥκομεν 
πρὸς σοῦ τὰ δείν᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπηπειλημένοι; 
πᾶσαν κόνιν σήραντες. ἢἣ κατεῖχε τὸν 
νέχυν, μυδῶν τε σῶμα γυμνώσαντες εὖ, 410 
καϑήμεϑ'᾽ ἄκρων ἐκ πάγων ὑπήνεμοι, 

410 ὀσμὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ. μὴ βάλῃ. πεφευγότες. 
ἐγερτὶ κινῶν ἄνδρ᾽ ἀνὴρ ἐπιῤῥόϑοις 
κακοῖσιν. εἴ τις τοῦδ᾽ ἀφειδήσοι πόνου. 
χρόνον τάδ᾽ ἦν τοσοῦτον. ἔςτ᾽ ἐν αἰϑέῆν Ὁ 5 ΔΙΌ 
μέσῳ κατέστη λαμπρὸς ἡλίου κύκλος 

410 καὶ καῦμ᾽ ἔϑαλπε. Ἁ 5 ,3ν5.3 , ᾿ 

καὶ τότ᾽ ἐξαίφνης χϑονὸς 

Υ. 409 584ᾳ4ᾳ. 1 αἰπηοϑὺ ὑπ1ηκ {ΠπΠ656 ὙΘΥΒ65 5Πο 14 θ6 τϑδᾶ ἴῃ ἃ 
αἰ υθηῦ ΟΥ̓ΘΥ ἔγοιη ὑπαῦ ἴῃ ὙΏ16 5 ὉΠΘνῪ βίδηᾶ ἴῃ 186 ΜΒ. ὑπὰδ: 
ἐγερτὶ κινῶν ἄνδρ᾽ ἀνὴρ ἐπιῤῥόϑοις κακοῖσιν, εἴ τις τοῦδ᾽ 
ἀφειδήσοι, πόνου, καϑήμεϑ᾽ ἄκρων ἐκ πάγων ὑπήνεμοι, ὀσμὴν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ, μὴ βάλη, πεφευγότες. 

Υ. 410. Τϊπᾶουΐ τοϑᾶβ μὴ βάλοι. 

Υ. 407. 8610].: σήραντες" 
ἀποψήξαντες. ΕῸΣ {πΠ6 δὐίϊοϊο 
ῬΙαοοα δὖ ὑπ6 ομᾶ οἵ ὑπ νϑύϑθ 566 
Ἡ τ. ΕἸ. α. Μ. ρ.ὄ 119. Οἐ, Οοα, 
Ο. 861, Ῥμι]οοί. 268. 

Υ. 408. 8ὅ910ο].: μυδῶν τὲ 
σῶμα γυμνώσαντες" τὸν ἀπὸ 
σήψεως ἐχῶρα ἀποστάζον. ὡς τὸ 
δάκρυσι μυδαλέον (ἘΕἸΘοίτ, 
Ἴντοι ἼἌλλλως, μυδῶν, ἰχῶρα ἀπο-. 
εἰὐήεψτ τουτέστι διαλελυμένον 
καὶ δέυγρον. 

γ. 409. καϑήμεϑ'᾽, ἄκρων 
ἐκ πάγων] ΤΙπϑὐθδᾷ σῇ ἐν ἄκροις 
πάγοις, Ῥθοδιιθθ [Π6 γον καϑῆ- 
σϑιαι, Ὀο51495 105 ΟὟ. ῬΤΌΡΘΥ τηθϑῃ- 
ἴηρ᾽, 4150 οοπύδϊηϑ δὴ 1ᾶθᾶ τοῦ 
κατασχοπεῖν, ὙΠ] 0}. σοῦ] γϑααῖτο 
{πὸ ρτθροβιθίοι ἐκ. ὅ66 Μδύθ. ἴῃ 
ΜΊΒΟ ῬΉΊΟΙ ἵν ὸ] αἷἕὦὸ ΤΟ ἣν 87: 
δια ἴῃ ΟΥ. αὙ. 8. ὅ96. ὁ. Ρ. 1194. 
ἘπΕῈ. Βοβῦ οοηῃϑίάρθυβ ὑπεῦ καϑηῆ- 

- σᾶἅναι ἔκ τινος 15 τιϑοᾶ ἴῃ {πο ΒΘ ΤΩΘ 
ἸΏ ΠΠΟΥ ἃ5 Ἀρεμάννυσθϑαι ἔκ τινος 
ΔΗ οΥΠΘΥ {πὸ χρυ θβϑίοηβ. 68 
ἨἘσδε χε ὩΣ δ. 110.}Ὁ.: 2... ο, ταν 
δαοῦ, 4. θα. ΥἹΙ. 

ΓΡ14. 56}0].: ὑπήνεμοι" ἀντὶ 
τοῦ ὑπὸ τὸν ἄνεμον, οὐκ ἐναντέον 
τοῦ ἀνέμου, ἀλλ᾽ ἐστραμμένοι ἀπὸ 

τοῦ νεκροῦ, ὅπως μὴ φέρῃ πρὸς 
ἡμᾶς τὴν ὀσμήν. 

γ. 410. ὀσμὴν -- πεφευγό- 
τες] ΜυϑρΥδνΘ ΤΡ ΕΙΥ ΟΌΒΘΟΥΥΘ5 
{πὰ} ὁοηδύγπι οί 15: πξφ. ὀσμὴν 
ἀπ᾽ αὐτοῦ, μὴ βάλῃ. Ἐρ᾽ 16 Ργθ- 
Ῥοβίδίοη ἀπὸ 566 γν. 198. 

Υ͂. 411 5ᾳ. ἔγερτὶ -- πόνου] 
ΤΠῺΘ β6η856 15 ὑπ15: τῇ ἃ Κῖ πρ' ΟΠ 6 
δοῦπον αὐνοηύῖνο (οχοϊλθίηρ 
ὑμ6 αὐδοηύϊοι οὗ δῷ ἢ οὐ 61) 
Ὀγ ὑπγθεύθηΐπρ' ον 115, 1 Δ ῺΥ 
ΟἿ 6 5Ποι]α ρῶν ὑπ Ια Βοτ. 
1 15 ΒΟΥΘΥΘΥ ΤΟΥ ἢ Ὑγ 8116 ὅο ὁὉ- 
βΒ6γγ6 {πᾶ φεέδεσϑ'αν πόνου πᾷ 
ἀφειδεῖν πόνου πᾶν τππιο {Π|6 
ΒΘΤΩΘ. 56η86, ὕΠ6 ΟΠ6 τηθϑιηΐηρ' ποῦ 
ἰο σίνο βυΐττοϊλοηῦ οαΥθ, [Π6 
ΟΥΠΘΥ σοὺ οοπύδϊηϊηρ ἃ πούϊοη οἵ 
πθρΙοοῦ δμὰ οοηύθιηρῦ. ΗΒΕΜ, 
ῬΠΘ ρυιαγά Βδγ8 τόνδε τὸν πόνον, 
τηθϑηϊηρ ὑπῶῦ ὙΘΥῪ ἰΔΡοΟῸΣ οἵ ρμι- 
Υἰγῖηρ᾽ ὑπὸ θοάγ, 85.6}0].: ἐπιῤ- 
ῥόϑιοις" λοιδόροις ὑβριστικοῖς. 
Οπ ὑπὸ ποτὰ χακα ρει γίηρ τὸ- 
ΡΙΟΘΟΙ 568 ΡΏΠ. 812. 

Υ. 418. 564. ἐν αἰϑέρι μέσῳ 
κατέστη] 'Ππ15 15 Θχργθϑϑϑᾶ ἔγοϊη 
ἃ, γοΙΒ0 οὗ ἩοιμοΥ 1]. ἼΗΙ, 68: 
ἦμος δ᾽ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν 
ἀμφιβεβήκει, ἃ5 ἘΠπι5 Ὁ Ὁ 1π|5 Πὰ5 

ἊΝ 

ὩΣ 

Ἂν 

ΡΥ ΨΨ 



Ὁ 

τυφὼς ἀείρας σκηπτὸν. οὐράνιον ἄχος. 
πίμπλησι πεδίον. πᾶσαν αἰκίξων φόβην 
ὕλης πεδιάδος" 

420 
ἡ παῖς ὁρᾶται κἀνακωκύει πικρᾶς 
,ὕὔ 2 Α ιν ς ΟΥ̓ -"" 

ὄρνιϑος ὀξὺν φϑόγγον, ὡς ὅταν κενῆς 

εὐνῆς νεοσσῶν ὀρφανὸν βλέψῃ λέχος" 
χὲ Ἁ » 3 ς ς “ ’ 

οὕτω δὲ χαύτη., ᾧνλὸν ὡς σρῷ μείζον᾽, 

420 γόοισιν ἐξώμωξεν ἐκ δ᾽ 
ἠρᾶτο τοῖσι τούργον ἐξειργασμένοις. 
καὶ χερσὶν εὐϑὺς διψίαν φέρει κόνιν ᾿ 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ. 41 

ἐν δ᾽ ἐμεστώϑη μέγας 420 
αὐϑήρ᾽ μύσαντες δ᾽ εἴχομεν ϑείαν νόσον. 
καὶ τοῦδ᾽ ἀπαλλαγέντος ἐν χρόνῳ μακρῷ, 

420 

ἀρὰς χακὰς 

480 ἔκ τ᾿ εὐκροτήτου χαλκέας ἄρδην πρόχου 

ΟὈϑουνθᾶ ρ. 698, 27. (79, 
ΒΕ. 

Υ. 416. θμ {Π6 ΒΘΩΙΡΙΥΘ χϑονός, 
ὙΠΟ ἀθροπᾶβ ἀρου ἀξέρας, 566 
αὖ Οδᾶ. Ἐ. 1423 βᾳ. ΤΠ6 τϑϑβοὴ 
ἔον ὑπ τηϑηύοη οἵ ὕπ6 νιν πα 
ὌΥ {Π6 τηΘΘΒΘΩΡΟ 186 οἴγθῃ δὖ 
Ιϑηρσῃ ἴῃ ὑπθ ΕΣΧΟΙΥΒαΒ. Οἢ ὑΠ15 
ΡΥ. 

Ιθ14, οὐράνιον ἄχος] ΒΙοτι- 
{1614 9]. οῃ. Αθβοῆ. Ῥουβ. ὅ79. ἴη- 
ἐουργούβ: οϑ]διηιύαίθοιι αἰϊνϊηϊ- 
Γπ85 οΥϑτα, ααούϊηρ; ΤΙ ΠΥ ΡΘ558- 
565.) ἴθ ὙΒΙ1Θἢ οὐράνιος Ῥθαῦϑ {πΠ6 
ϑϑτὴ6 τηθϑηΐηρ, Θεία νόσος ΟΟΟΤΓΒ 
ἴῃ. Ππ6 βϑιηθ 5686 5000) αἴξου, 566 
ἙἘΣΧΟΌΓΪΒ. 

γ. 4117 58ᾳβ. πέμπλησι πεδέον 
οὐο.}1 Τυϊο 1 πἰὰβ μᾶ8 Πούθ ἴη- 
γοηΐθα ἃ Ῥϑυρίθχϑα θοηβύσιοίοῃ, 
7οϊπίηρ χϑονὸς “ῖῦ φόβην, ἀπά 
1 κΚίηρ ὑπαῦ ρ᾽απύβ πα ὑγθ6 85 δΥΘ 
850. Ο4}164, Πιθ 8150 τπιηϊΐθ8 πίμπλησι 
πεδίον ὕλης πεδιάδος. ΤΠ 1αϑ 
ΘΟΙΒΙΧΟΙΟΙ 158 50 δι οογγϑοῦ, ὑπδΐ 

18.) 

τ ὅπ. Θοιμρ]θίθ βύσιιοὐτιγθ ἡγοῦ Ἱα ἢᾶγθ 
θθθπ πᾶσαν αἰκέξων φόβην ὕλης 
πεδιάδος, πίμπλησιν αὐτῆς πε- 
δέον. Βαΐ χϑονὸς 15 Ἰοϊποα ᾿.2.}. 
ἀείρας. ΗῈ ἘΜ. 

Υ. 418. ἐν δ᾽] ὅ66 ἘΠ. 100. ποΐδ. 
Υ. 419. 5980].: εἔχομεν" ἀντὶ 

τοῦ ἀντείχομεν πρὸς τὴν κόνιν. 
ΗἨδΘ 5805: ψιῦ ἢ ΟἹοΒοα ΘΥ65 γΟδο 
Ροτο ὕπο Ββοαυϑη-βϑηῦ 111. Οἱ 
ϑεῖος 5600 δὖ Ῥμιοοῦ. 191. ἘΠῸΥ 

νόσος, ταϑεπίπρ' ὑπ6 τ Εἰγ]νγὶ πα, Εν - 
᾿ ἘῸΥ αὐ δοΙηρδΥ65 ΑΘ 0ῃ. Ῥύόμη. 992. 
ὙΠΘΥΘ {π ὑνγϊαθηὺ 15 βύγἹθα γῆς 
τινάλχτειρα ψόσος. 

Υ.420. τοῦ δ᾽ ἀπαλλαγέντος] 
6]. τοῦ σκηπτοῦ πεπαυμένου. ΟἩ 
ὑπ ρίγαβθ ἐν χρόνῳ μακρῷ .566 
ῬΙοοῦ, 2358. 

Υ. 421 584ᾳᾳ. ἡ παῖς ὁρᾶται 
δίβ.] Δηθίροηθ᾽Β ΤΘΆΒΟῚΒ. ἴον {Π6 
Ὀυγ8] οὐ ὅπ ΠοάγῪ οὗ ῬοΙγπΙΘΘ5 
806 5Βϑὺ ἔουίῃ ἈΠ] ἴῃ 0π6 ἘΣΧΟΌΓΒΙΙΒ. 

γ. 428:ι. πικρᾶς ὄρνιϑ'ος] 
Α βογχγονα] Ὀϊγτα. 1 Κπονν πὸ 
δαῦπον Βαῦ ὅορμοοῖθα Ὑπὸ Πδ5 π5οα 
ΒΈΌΘΕ ἃ τηοαθ οἵ Θχρυθβϑίοῃ. Μὺ 568. 
ΡΒαΐ ἡδυς 5 ἀβθα δέξου ἃ ΠΚθ τηϑῃ- 
ΠΟΥ ἴῃ Οαᾶ. ΚΝ. 82. πᾶ τερπνός ἴπ 
ΑΘ568}. Αρ. 147. ΒΙρΎ 65 10 ἔα]. 
ἘΠῚῸ Ε. 

Υ. 428. εὐνῆς -- λέχος] Ἐχ- 
ΘΙΏΡ165 οὗ ὃ πκ6 ρ]θομδϑιη. αχθ δα- 
ἀπορα θγῪ ῬοΙϑ5. οὐ ἔπιν. Ηθ6ο, 298. 
Βοϑὺ 8: 97..2; Ὁ. 

Υ. 424. 5 610].: φιλόν" γυμνὸν 
τῆς κόνεως. 

Υ. 426 5ᾳ. ἐκ δ᾽ -- ἠρᾶτο] 
Α {π|6518,. ὁ5. ΜὙΠ10Π) 566 φόνον 
8. ὅ94. 2. ὅο σὺν δέ νιν ϑηρ. 
τι864 ἴογῦ συνϑηρώμεϑα δέ νιν. 

Υ. 421. χερσίν} ὅ66 ΑἹ. 111. 
Υ. 428. εὐκροτήτου]) ὙὟΥ 61] 

πεαγᾶάθρθηοα νιῦὺῃ ᾧΠ6 ἢ ΦΙΠΙΏΘΥ, 
ἃ 5 Εἰατὶ ΕἸ. 819, ΟἿ Ῥονν 1]. οη 
ΟμαΥῖῦ, Ρ. 261. ΞΕ. ΗΘΔ ἢ 
ἰηϊογυρχοῖβ ἄρδην: ἔτοιη ὑπ 6 ΤΠ 
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χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέχυν στέφει. 
480 χἠμεῖς ἰδόντες ἵέμεσϑα. 

ϑηρώμεϑ'᾽ εὐϑὺς οὐδὲν ἐκπεπληγμένην, 
καὶ τάς τε πρόσϑεν τάς τὲ νῦν ἠλέγχομεν 
πράξεις" ἄπαρνος δ᾽ οὐδενὸς καϑίστατο 
ἅμ᾽ ἡδέως ἐμοί τε κἀλγεινῶς ἅμα. 

480 τὸ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐκ κακῶν πεφευγέναι 
ἥδιστον, ἐς κακὸν δὲ τοὺς φίλους ἄγειν 
ἀλγεινόν. ἀλλὰ πάντα ταῦϑ' ἥσσω λαβεῖν 
ἐμοὶ πέφυκε τῆς ἐμῆς σωτηρίας. 

, ΚΡΕΩ͂Ν. 
σὲ δή. σὲ τὴν νεύουσαν ἐς πέδον κάρα, 

σὺν δέ νιν 

440 φὴς. ἢ καταρνεῖ μὴ δεδρακέναι τάδε; 

Υ. 484. ἀμ᾽ ἡδέως 15 ἔγοια Πίη ἄοτ ἔ᾽ 5 οου͵]. ΜΒΒ. ἀλλ᾽ ἡδέως. 
Ὀϊηοτνῖ 6180 τϑϑᾶβ ἔμοιγε. 

πῖρ τ ῶΐ58 4 810 Εἴ, 5 6}. 0].: :πρό- 
χου" προχόου. ΟἿ, Βα έμι. 8. ὅ8. 

Υ. 429. χγοαῖσοι τρισπόνδοι- 
σι] ΠΠῈ τὰκ, πὶπο, δῃᾶ 
ΒΟΙΘΥ. 68 Επε᾿ ΟΣ ΤΡ, 
ΠΤ, 108. στέφει, ΟΠ ΟΌΤΒ, ἃ5 ἴῃ 
Α1]. 98. Επιν, Ηθο. 128. πὲ. ΤΟΥ 
ἉΥΘ Β[γ]68 τρέσπονδοι χοαί, ὈΘοδτι88 
ὍΠΟΥ ὙγΘΥΘ ὑπγ66 ἴῃ παπμηθοῦ. Ηο- 
61 Οα, ΧΙ, 26: ἀμφ᾽ ἀὐτῷ δὲ 
χοὰς χέομεν πᾶσιν ψεκύεσσιν, 
πρῶτα “μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ 
ἡδέϊ οἴνῳ, τὸ τρέτον αὖϑ' ὕδατι. 
ΠΠππμ, Αἀᾶ, ΒΙοτμζ, Ρ]ο55. οἢ 
ΑΘ 50}. ῬοΥβ. 616, δῃὰ τὴῦ ποῖθ 
οη Θϑᾶ. Ο. 476. 5. 6Π0].: στέφει" 
κοσμεῖ, περιῤῥαένει. 

ν, 480. ΚΓ΄ ].: ἱέμεσϑ' α᾽ ἐπο- 
ρευόμεϑια, ὡρμῶμεν. ΤΏ ΘΗ ἔον συν - 
ϑηρώμεϑα οἵ ῬΙΙΠοοΥ, 100ὅ: ὦ χεῖ- 
ρὲς, οἷα πάσχετ᾽ ἐν χρείᾳ φέλης 
νευρᾶς ὑπ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε συνϑη- 
ρώμεναι. 

γ.488. ἄπαρφνος δ᾽ οὐδεν ὁ-ς] 
Οἡ {815 Βοηϊῖν 6 866 Μαύῃ. 8.844. 

Υ. 484. ἀμ᾽ ἡδέως --- ἅμα] 
ΤΠΘ τοὶ τῳ πὸ ἄοιθ]ο ἅμα 
ποῦ ΟἸΪΥ ἴῃ βθηΐθη 68 ΟΡΡΟΒΘά ὈῪ 
μὲν διὰ δέ, αὺ ΠΠΚονγῖδ6 ἴῃ {Π 0856 
7οἰποά Ὀγ καί. ΡΊαῖο Οοτρ᾽ Ρ.496, 
τὰ ἐὰν εὕρωμεν ἄρα ἄττα ὧν ἅμα 
τε ἀπαλλάττεται ἀνϑρωπος καὶ 

ἅμα ἔχει. Ρ. 4917,-8: οὐχ ἅμα δὲ- 
ψῶν ἶε ἕκαστος ἡμῶν πέπαυται 

καὶ ἅμα ἡδόμενος διὰ τοῦ πίνειν. 
ΘΙΝΡΟΒΕ,. 

Υ. 481 5ᾳ. πάντα -- σωτη- 
ρέας } ΤΠ ἱπῆηϊεῖνο λαβεῖν 15 ΠογῸ 
564 ἴῃ {Π6 β581ὴη6 56η86 δ5 ἴη ΕἸ. 
1016: προνοίας οὐδὲν ἀνϑρώποις 
ἔφυ κέρδος λαβεῖν ἄμεινον, οὐδὲ 
ψνοῦ σοφοῦ. ΟὐμραΥΘ α͵580 ῬϑΙονν 
ν5. 20.658. Α1.1860. Μὰ ὁ Ὁ}. 8. 68. 
πο. 1. Κ΄ὁΠο!].: οὐδὲν γὰρ προ- 
κρένω τῆς ἐμῆς «σωτηρίας. 

Υ, 489. σὲ δὴ οἷο.] “έγω ταιδὺ 
6 βΒιρρ!16ἅ. ὅθε Μδίψῃ. 8. 421. 
ΠΗ οϑὺ 8. 104. πού. 1. 

Υ. 441--ὅ21. Νοίϊοθ {Π6 οΠδγ- 
ϑοίου οὗ Αμῃύρομθ, 85 Π6ΥῸ ἄγαν 
ὈΥ ὅπ ροθὺ. Ὑμθη Ὀγοῦρμὺ θ6- 
ἴογθ Ὁπ6 Κίηρ' ἴο Ὀ6 οΘοῃαθμηηηθα ἴο 
ἀρθοῦῃ ἔου {Ππ6 νἱοϊαύϊοη οὗ μ15 δαϊοῦ, 
58η6. Ποβιύαΐθϑ ποὺ 1ηϑύϑη νυ ἤο οοη- 
ἔθϑ5 Π6Ὶ ἔϑα]θ, 5ῃ 6. δι5Κ5 πὸ τ] 0 Υ 
Βδῃΐθηοθ, 185 ὑθυυηρα Ὁ πὸ ἔδδυβ 
οὐ ΠΟΥ 1ππροηαϊηρ' ἀδαίῃ, Βαΐ, 
Βύσοηρ, ἴῃ ΒρΙγὉ, δηα τϊρμῦν ἴῃ 
1π6 Ῥονγϑὺῦ οἵ {π6 ἀοιΐγ, ψΠ056 
ΒΘΥΥΙΟΘ 5Π6 Π6Ια ἄθδασον ὕμϑη 1186 
105617, 5868. θϑυοθϑυ Ρ]θδα 5. ΠΘΥ 
ὄϑιι86. θοίονθ Οὕθοι, ἐπα ΔἸ Ποῖ 
ποῦ πιῦποαῦ ἃ ἀϊπρα οὗ πϑύαγαὶ 
ΠΔΥΒΠΠ655, ΠΟΙ ΟΠδυϑοῦου βὐθμαβ 

κω μὰ. ΣΝ ἐμ ων μμε ιυ μἐ..2 



ἈΝΤΙΓΌΝΗ. ἀπ’ 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτὸν ἡ ϑέλεις 
ἔξω βαρείας αἰτίας ἐλεύϑερον. 440. 
σὺ δ᾽ εἰπέ μοι μὴ μῆκος. ἀλλὰ σύντομα, 

445 ε τὰ κηρυχϑέντα μὴ πράσσειν τάδε : 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἤδη. τί δ᾽ οὐκ ἔμελλον; ἐμφανῆ γὰρ ἦν. 

ΚΡΈΩΝ. 

καὶ δῆτ᾽ ἐτόλμας τούςδ᾽ ὑπερβαίνειν νόμους ; 
ΑΝΤΊΤΟΝΗ. 

οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε, 40 
οὐδ᾽ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω ϑεῶν Ζ]έκη. 

“460 [οἱ τούςδ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισαν νόμους. 0 0 μ 
οὐδὲ σϑένειν τοσοῦτον ὠόμην τὰ σὰ 
κηρύγμαϑ᾽, ὥςτ᾽ ἄγραπτα κἀσφαλῆ ϑεῶν 

δὲ 444, συντόμως 154] 
ΥΥ. 449, ὅθ. “Π“έκη Τοιούς δ᾽ ἐν ἄνϑρ. ὥρισεν νόμους. Ὁ 1 4.] 

ῬΟΙΑΙΥ ον ἀραΐηϑῦ ΟΥ̓ΘΟΙ 8, ΠΘΥΘΥ 
50 ΠΟΡΪΘ 8δ5. ΠΘΗ, ἴῃ ΘΗΒΎΤΘΙ ἴο 
τοι, --- ὑπῶῦ Πὶβ5 Ππαύγϑα Ἰαβῦθα 
ΟΥ̓́Θ Βογομᾶ {π6 ρυᾶγθ, ---᾿ 516 
ΘΥΘΟΘΕΆΠΥ ὙΘΡ]165), 50 ἅο685 ΤΩ Υ͂ 
1ΟΥ 8. 

Ὑ.. 441. κοὐκ ἀπαρνοῦμαι 
τὸ μὴ] 886 οπ ν. 208. 
Υ., 442, 568 0].: σὺ ω ἕν" πρὸς 

τὸν ἄγγελόν φησιν ὁ Κρέων. ΠΝ 
ὅποι. ,Ὅπ {πὸ ρῆιγαβδθ κομέξοις ἂν 
σεαυτόν, [86 αϑυιηδῃ ἀὰ Καπηβύ 
ΘΠ 6, 5686 Μοῦ, 8.51ὔ,γ. Ν οϑῦ 
8 119 ϑὲ 

Υ. 448. ἔξω -- ἐλεύϑ'ερον] 
Ομ {πΠ656 γγοσαὰβ θϑίηρ' ὑπτ5 70] η64᾽ 
566 Υβ5. 597 564. ποίθ, 

Υ. 444. μῆκος) ὙΠ[8 15. υδρᾶ 
Δάν ΥΌΊΔΠΥ, 85 δέκην, τάχος, τέλος 
ΘΗ αἰ 7 ΡΏγΘΒΘ5. οἡ. ὙὙΠ1ΟῊ οἵ, 
ΜαῦθΝ. 8. 426. 

Υ͂. 4406. τί δ᾽ οὐκ ἔμελλον] 
ὝΕΥ 58ου]α 1 ποὺ μδΥ6 
πον πη Νῶονα τοίρυβ. ἰο ΗΠ οο- 
86. πᾶ Ζϑαη 8 οα Ὑίρ. Ρ. 261. 

Υ͂. 448 5ᾳ. οὐ γάρ τι -- Δίκη] 
ΕΟΥ ποιύῦμου 88 1 Φογ 6 πὸ 

ἰο14 τ {π15, ΠΟΥ ὑπ α1- 
Υἷπο ἂν οὗ ὑπὸ 5π8465 (ἦν ἡ 
κηρύξασα). 

Υ. 449. οὐδ᾽ ἡ ξύνοικος -- 
4 έκη} ῆε πιαϑῦ πηδογβίδηα {Π6 
συαπύϊοθ οὗ ὉπΠ6 ἀδθεα, ψ 8058 
ομϊοϑέ οἵποθ 15. ἴὸ Βυδγὰ εἶιθ τῖρη 5 
οὗ Γπ6 ἀθραυίθα. 86 οπ ὅορῃ. ΑἹ. 
1861 5ᾳ. Οπ ξύνοικος Ἰοϊπδᾶ νι} 
ὃ σοηϊθνγο 5686 Μαύθῃ, 8. 879. Ρ. 
098. πᾶ Βοπέ δ. 108. ΘΕ Ὁ; 

Υ. 452 5ᾳν. ὥςτ᾽ ἀγραπτα-- 
ὑπερδραμεῖν] Βοίοσθ ὑπθ νοσαβ 
ϑνητὸν ὄντα, ΜΠΙΘΝ οδη ΟἿΪΥῪ 
γϑίδθυ ἴο ΟΥθο, γγ8 τηπιϑῦ ΒΌΡΡΙΥ ΟΥ 
γον. ἄγαν οαὐ οὗ [Π6 Ῥγθοθα!ῃρ' 
ὙγΟΤαβ, τὰ σὰ κηρύγματα, ὑπ6 Ῥτο- 
ποι σέ. ΤῊ ψοὺῦ ὑπερτρέχειν 
ἄοοθ5 ποὺ βίδπᾶα ἴον. ὑπερβαίνειν, 
Ραΐ, ἃ5 Ομ δ 6 ἔθυ ΟΌΒΘΥΎΘΒ, ΤΠ 85 
ἴο ΦΟΒΟΥ͂, ἤο ΟΥ̓ΘΥΓΘΟΙΏΘ; ἴο 
θ6 βαρϑγΐου ἴο. ἘΠ πτ. ῬΠΒΟΘΗ. 
ὅ81: ἣν δ᾽ αὖ κρατηϑῆς καὶ τὰ 
τοῦδ᾽ ὑπερδράμῃ. Ιοη 918: καὶ 
πῶς τὰ Ἀρείσσω ϑνητὸς οὐσ᾽ ὑπερ- 
δράμω; Ὅπ νόμοις ἀγράπτοις 5686 
Οοᾶ. ΚΠ. 8988. 
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νόμιμα δύνασθαι ϑνητὸν ὄνϑ' ὑπερδραμεῖν. 
οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχϑὲς. ἀλλ᾽ ἀεί ποτε 

4δῦ ξῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν. ἐξ ὅτου ᾿᾽ φάνη. 
Γ 3 Ἁ 2 ᾿" 3 Ἁ ᾽ Ἁ 

τούτων ἔγῶ οὐκ ἔμελλον. ἄνδρος οὐδενὸς 
φρόνημα δείσασ᾽ ; ἐν ϑεοῖσι τὴν δίκην 
δώσειν. ϑανουμένη γὰρ ἐξήδη. τέ δ᾽ οὔ; 400 
κεὶ μὴ σὺ προὐκήρυξας. εἰ δὲ τοῦ χρόνου 

460 πρόσϑεν ϑανοῦμαι. κέρδος αὔτ᾽ ἐγὼ λέγω. 
ὅςτις γὰρ ἐν πολλοῖσιν. ὡς ἐγὼ. κακοῖς 

-»" -» Ωὥ ς.9 Φ'᾽ 4 Ἁ ’ ’ 

ξῇ. πῶς ὁδ΄ οὐχὶ κατϑανῶν κέρδος φέρει: 
οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν -4θῦ 

᾽ ΔΛ. ὦ ΝΑ 3. Ἢ ΙΩΣ ἀρ ΠΑ ἄν , 
παρ᾽ οὐδὲν ἄλγος" ἀλλ᾽ ἂν εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς 

4θῦ μητρὸς ϑανόντ᾽ ἄϑαπτον ἠνσχόμην νέκυν, 
κείνοις ἂν ἤλγουν᾽ τοῖςδε δ᾽ οὐκ ἀλγύνομαι. 
σοὶ δ᾽ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν. 
σζοϑυν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισχάνω. «470 

Υ. 4θ6Ό. ἠνσχόμην 1 πᾶγθ γϑϑίογθα σὰν Ὀῖπ ἀοΥ ἔγοιη Ἀ, δηᾶ 
ΑἸά, οἡ δοοοπῃηῦ οἵ {π6 ϑομ Ια δι᾽5 ποίθ:; ἠνεσχόμην᾽ ὑπερεῖδον, δηα 
{π6 τϑϑαϊηρ οὗ 1,8. ἠισχόμην. ΤῊΘ τϑπιδϊηϊηρ ΜΗΚ. ρίνο ἐσχόμην. Ἢ 
ΤῊ Θοτημηοη τϑϑάϊηρ' 15 ἐσχόμην, δᾶ 50 Ἐπιβύδθ εἶπα Ρ. ὅ29, 20, 

Υ. 464. νῦν γε κἀχϑ' ἐς] 1,Αἱ.: 
ΠΟΙῚ οὐ πυαάᾶϊὰϑ ὑοτγύϊα5. ΑἹ- 
βου ΡῊ 1 {Ππ|5 ἔογμα, ὑπ ρδυῦ1ο0 165 
τὲ καί δύ τηοϑὺ ΘΟΙΠΙΠΟΙΙΥ͂ τιι566, 
γοῦ γὲ 15 Π6ΥΘ ΦΡΌΪΥ ρῥΙδορᾶ, ὑϑοιαβο 
ΑΠΦΙΡΌΠΘ Ὑγ 15} 65 10 ΘΒΘΡΘΟΙΦΠΠγ ἴο 6 
πὐρϑα ὑπαῦὺ ὑπδῦ αἰνίηθ αν πδ5 πού 
ΠΟῪ ΤΟΥ πῃ Εἰγϑὺ ὑ1π|8 Ργ6- 
γα116, 85. 15. ουἱἀθηῦ ἔγομῃ ΤΠ οΡ- 
Ροβϑᾶ ᾿γγουᾶβ. ἀλλ᾽ ἀεὶ. 

ΤΌῚ ἃ 6 πὶ, ἀεί ποτε] ὃο Α].820: 
πρὸς γὰρ κακοῦ τὲ καὶ βαρυψύχου 
γόους τοιούς δ᾽ ἀεί ποτ ἀνδρὸς 
Ἐϑηγεῖσ' ἔχειν. ΕἸ. 296 5α.: ἐγὼ δ᾽ 
Ὀρέστην προςμένουσ᾽ ἀεέ ποτὲ 
παυστῆρα τούτων ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλ- 
λυμαι. 

Υ. 46. ξῇ ταῦτα] 8ὃο Οθᾶ. 
Η. 482. οἵ ΡΙΟΡΙΘοΙΘ5: τὰ, δ᾽ ἀεὶ 
ξῶντα περιποτᾶται. 

γ. 466 56ᾳ. τούτων ἐγὼ --- 
δώσειν) Τῇ 5686 15: 1 ουρμύ 
πού, (Τὐ νὰϑ πού Ἰαϊπ0) ΠΥ αΡρ ἢ 
ἔθδΣ οὗ ἃ τὴ ᾽5 ἄδθούθοϑϑ, ὅο 
Ῥδυ Ὁ 9 ρΡϑπϑ]ῦύν οὗ {Π 656 ὅο 
0Ὁηῃ6 αοᾶβ, 1. 6. 80 ἔδδυ οὗ τδῃ 

Οὐρηῦ ἴο οϑῖιθθ 6 0 ὈΠΑΘΥΡῸ 8 
Ραμ βμμηθηῦ ἔῸΥ ὕΠ6 νἱοϊαίίοη οὗ 
ὕπ656 Ἰανγβ. Οἵ, Ἐ].ὅ88: οὐκ ἔμελλε 
τῶνδέ μοι δώσειν δίκην. 

Υ. 4609. 6 Πο}: προὐχκήρυ- 
ξας᾽ τὸν ϑάνατον. τοῦ χρόνου" 
τοῦ εἱμαρμένου δηλονότι. 

Υ. 462. κέρδος φέρει} ΟμθΘ 
σου πᾶν οχρθούθα φέρεται. 568 
ηοΐθ ου Οϑά. Ο. 6, πα ΜΑΙ. 
8, 496. ὅ. 

Υ. 464. Ξ608ο].: παρ᾽ οὐδὲν 
ἄλγος" οὐδεμία λύπη. δον. 8ὅ. 
Ου ἄϑαπτον ἀνεσχύόμην ΜαύΓΝ. 
δι δὅδ, ΠῚ. 

γ. 406. κεένοις ἂν ἤλγουν] 
ἘῸΥ {π6 ΡΙαγα] ργόποῖῃ,, τπι588 ΤῸ 
πΠ6 5ίῃρι αν, 566 ποίθ οἡ Ῥμ]οοί. 
1826 54. 

Υ. 468. σχεδόν τι ΘΙ ΡΟΣ 
ΕἸ. 609: εἰ γὰρ πέφυκα τῶνδε τῶν 
ἔργων ἴδρις, σχεδόν τι τὴν σὴν 
οὐ καταισχύνω φύσιν, ΜΠΘγ6 {Π6 
νγογθ σχεδὸν τι δ΄ βροῖκθη νυ ἢ 
{πΠ6 ϑϑῖηθ ὈΣΘΥ ἸΤΌΠΥ ὃἃ5. Π6Γ6. 
ΤηΘ6. νΧ09]}- πον ρῃτᾶδθ μωρίαν 
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410 τῆς παιδός" 

ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 45 

ΧΟΡΌΣ. 

δηλοῖ τὸ γέννημ᾽ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς 
εἴκειν δ᾽ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. 

ΚΡΈΩΝ, 

ἀλλ᾽ ἴσϑι τοι τὰ σκλήρ᾽ ἄγαν φρονήματα 
πίπτειν μάλιστα᾽ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον ς 
σίδηρον, ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ, 41ῦ 
ϑραυσϑέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ᾽ ἂν εἰςίδοις. 

4τὸ σμικρῷ χαλινῷ δ᾽ οἶδα τοὺς ϑυμουμένους 
ἵππους καταρτυϑέντας. οὐ γὰρ ἐκπέλει 
φρονεῖν μέγ᾽ ὅςτις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας. 
αὕτη δ᾽ ὑβρίξειν μὲν τότ᾽ ἐξηπίστατο 480 
νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους᾿ 

480 ὕβρις δ᾽, ἐπεὶ δέδρακεν. ἥδε δευτέρα. 
τουτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν. 

ὀφλισκάνω: 1 πόαν ὑπ 6 ΟΠ δ Ρ6 
οὗ ἔο]]γ. 
Ν. 469 5ᾳ. ὅ69801].: δηλοῖ τὸ 

γέννη μ᾽ ὠμόν" τὸ σκληρὸν αὐὖ- 
τῆς τοῦ φρονήματος ὁμολογεῖ πα- 
τέρα, τὸν Οἰδίποδα. 1ῃ {π6 νγογβ 
τὸ γέννημα τῆς παιδὸς πὸ σοηϊ- 
{ϊνγθ τη θ6 οοηβί θυθαᾶ ἃ5 δχρὶδ- 
ΠΔΙΟΥΥ, 850 85 ἴο Βᾶγθ ὨΘΘΥΪΥ {Π6 
ΒΘ. τηθϑηΐηρ ὃ5 ἡ γεννηϑ'εῖσα 
παῖς, Τὰ οὗον ὙΟΤΒ {0 {π6 
ΟΠοντιβ ΒᾶγΒ5: δηλοῖ ἡ ᾿ἡντιγόνη 

- ὦμὴ γεγονυῖα ἐξ ὠμοῦ πατρός. θη 
18 οπιϊββίου οἵ {πὸ ρϑνίϊορ]8 ὄν 
866 Ο68, Ο, 780. 

Υ. 410. δἴκειν ---.;Οακοῖς] σε, 
κοὺχ ὑπείχουσαν 

κακοῖς, 84 Αφϑοῇ. Ῥ͵ΌΠΩ. 820: 
σὺ δ᾽ οὐδέπω ταπεινὸς, οὐδ᾽ 
δἴκεις κακοῖς. 

Υ. 4171 5ᾳ. ἀλλ᾽ ἴσϑι οἴα.1 ΤῈῊΘ 
ἤγϑὺ νοτᾶβ οἵ Οὔυὐυθοι αὐ δου ἀθηθν 
ἴῃ ΥΘΡΙΥ ἤο {Π6 Ἰαϑὺ οὗ ὑπ ΟἸποντιβ, 
Οπ ἐπ νγογὰ σκληρὰ ν7γ8 ΤηΔῪ ΤΟΥοΥ 
ἴο ΡΙαύδτ ἢ. οα {π6 Ἰαΐθ γθπρθᾶηθθ 
οὗ π6 ἄθιίγ ρ. 201. Τ. ΥἼΙ. Θά. 
1 6ῖ151.: τὸ “γὰρ σκληρὸν ἐν κακίᾳ, 
καϑιάπερ ἐν φαύλῳ σιδήρῳ, σα- 
ϑιρόν ἐστιν, καὶ τὸ ἀντίτυπον 
εὔϑραυστον. 

Υ. 4138. ὀπτὸν ἐκ πυρὸς πε- 
ρισκελῆ] ὅο ὑθιροιϑᾶ πη ὑπ 6 
{1γ 6 ἃ5 ὕο Ῥθοοῖηθ οχυθιηθὶν 

πετᾶ. ὅσμο!,: περισκελῆ" πε- 
ριεσκληκότα, ἢ κεκαμμένα. ΟΕ, ΑἹ. 
049, ΠΘΥΘ ΟΠ]: περισπκελεῖς 
φρένες" αἵ ἄγαν σκληραὶ ψυχαί. 
ὅ86 ΤΟΡΘΟΚ οὐ ἐμπαῦ ρᾶϑϑᾶρθ. 
γ 4τὅβᾳ. σμικρῷ ---καταρτυ- 

ϑέντας] ΕῸΥ ἔπ βθηθιτηθηῦ οἐ. ΑΊ. 
1588: μέγας δὲ πλευρὰ βοῦς ὑπὸ 
σμικρᾶς ὅμως μάστιγος ὀρϑὸς εἰς 
ὁδὸν πορεύεται. Επδγ {π6 σοὺ κατ- 
αρτύειν, ὙΠΙΘΩ ἴθ ΠΘΥΘ τιϑ6ᾶ ἴῃ 
1015. ῬΥΌΡΘΥ 56η86, Βυθποῖ αἀπούθϑ 
ΡΙαύθτοι ῬΠΘηηῖδβί. Ὡς: τοὺς τρα- 
᾿χυτάτους πώλους ἀρίστους ἵππους 
γίγνεσϑαι, ὅταν ἧς προςήκει τύ- 
χώσι παιδείας καὶ καταρτύσεως. 

Υ. 4τ6. ἐκπέλει) Ετέυταις 
αποίο8 ἩθβυομαΒ; ὙΠῸ ΘΧΡ δ’ ἢ 5 
ἐχπέλει ὍγΥ ἔξεστι, Νϑνβ ὁομι- 
Ρδγ 95 Η τοῦ. 1, 18: οὐκ ἐξεγένετο 
Κροίσῳ ἀπαγγεῖλαι. ΜΝ, 10ὅ: ὦ 
Ζεῦ, ἐχγενέσϑαι μοι ᾿4ϑηναίους 
τίσασϑαι. 

γ.411. τῶν πέλας] Οὗ οὐμοι 8. 
Βγαηοῖὶς τοίου τὸ αδύδ κου Ορρ. 
Τ. 1. Ρ. ὅῶ6. 5866 δἷ8θ8ὸ ΕΠ] Π 516 Ὺ 
ου Μαά. 88. 

Υ, 481. καὶ δεδρακυῖΐαν γε- 
λ ἂν] ΕῸΥ {Ππ8 ραυύοῖρ]8 566 ΜΠ. 
δι. δῦθι... Πποϑὺ 8..129. ὅ; ΓῸΥ {Π8 
Υ 6.0 γελᾶν οἵ, ῬΒΠΟοοΙ. 268: ἀλλ᾽ 
οἵ μὲν ἐκβαλόντες ἀνοσίως ἐμὲ 
μεν σῖγ᾽ ἔχοντες. 
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ἡ νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνὴρ, αὕτη δ᾽ ἀνὴρ. 
εἰ ταῦτ᾽ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη. 
ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἀδελφῆς εἴϑ᾽ ὁμαιμονεστέρας 

4ἀδῦ τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ, 
αὐτή τὲ χἠὴ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον 
μόρου κακίστου. καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον 
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου. 

ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτέως 
400 λυσσῶσαν αὐτὴν. οὐδ᾽ ἐπήβολον φρενῶν. 

φιλεὶ δ᾽ ὁ ϑυμὸς πρόσϑεν ἡρῆσϑαι κλοπεὺς 

’ “ 3 

καί νιν καλεῖτ΄. 

[Υ. 484. 

γ. 482. 
τως δή. 

Υ. 488. 5'΄9801.: εἰ ταῦτ᾽ 
ἀνατί; εἰ ταῦτα τὰ τολμήματα 
καὶ ἡ νίχη αὕτη χωρὶς βλάβης 
καὶ τιμωρέας. ἘΣΑΡ ΘΥ ἰπέθγργθὺβ 
κράτη ὑμ8 οἄϊοί οἵ Οτθοῃ. 

γ΄. 484. 588. Κ'.6}0].: ἀλλ᾽ εἴτ᾽ 
ἀδελφῆς εἴϑ'᾽ ὅμαιμ. εἴτε ἐξ 
ἀδελφῆς ἐμῆς, εἴτε οἰκειοτέρας καὶ 
συγγενικωτέρας πάντων τῶν οἰκεί- 
ων (τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ τοῦ παν- 
τὸς ἡμῖν. Ζηνὸς ἑρκίου) κυρεῖ, 
ἀθῷος οὐκ ἄπεισιν. Βταποῖ 
Υἱρί ον οχριαῖπδ: θα ΜΒ ΘΌΝΘΥ 
Β5ηΠ86 6 ὕΠ6 οὔδρυϊπρ' οὗ ΤΥ 
ΒΙβύθυ, ὉΥ ΟΥ ΔῺΥ οὗ  γυ6]18- 
ὑϊο ἸΠΟΥ̓Θ ΟἸΟΒΟΘΙΥ οοπηροίθα 
ὙΠῸ τη6 ὑπ {Ὁη6 σ ποΪο οἵ 
ΙΩΥ ἔδιηι]υγ. ΑΒ 6 ὙΠῸ 816 
ΟΔΥΥΙΘα ΔΥ͂ΔΥ ὈΥ μϑϑϑῖίοῃ ἔτγο- 
απ ΘΟ ἀΒΒΆΠῚ6. Ομ Θ Πρ ὙΥ ΒΙΘῊ 
ὑπο σψου]Ἱᾷ ποῦ πᾶν ὑἐποιρεΐ οἵ ἴῃ 
ΟΔΙΠΊΘΙ ποθ ηὗβ, 50 ΟΥ̓ΘΟῚ ΒΘΘΙῚΒ 
ἴο 5Ρρ68κΚ Ροῦμῃ. Πϑυθ δ ηα Ε ΟΝΝΝ 
ῬΘΙονν ν8.1040 5α4.1 οὐδ΄ εἰ ϑέλουσ᾽ 
οἵ Ζηνὸς αἰετοὶ βορὰν φέρειν νιν 
ἁρπαΐξοντες ἐς “ιὸς ϑρόνους. Οἱ 
1Π86 ρϑηϊῖνθ ἀθρθμαάϊηρ' ὁ κυρεῖ 
8566 Μεδίύίῃ. 8. 874. 

Υ. 486. τοῦ παντὸς -- Ἐρ- 
κείου] Ἐπέαιπῖν Ρ. 1980, 80: 
χρῆσις δὲ Ἑρκείου Διὸς καὶ παρὰ 
Σοφοκλεῖ, ἔνϑα' Βρκεῖον 4ία ἐκεῖ- 
νος τοὺς ἐν οἴκῳ πάντας δηλοῖ. 
ὅ88 Ηθδυ οἰ 5. 8. Υ. Ἕρκείον 
Διός, απῖθὰ 15. ̓ ΘΟΠΙΤηΘ ἢ δ ίο 5. 

Υ͂. 486 5ᾳ. οὐκ ἀλ. μόρου κα- 

6 Π01.: ἡ νῦν ὃν- 

ὁμαιμονέστερα Ὁϊπα.] 

κέστου) Ἐπιδύπῖτ 5. Ρ. 710, δτ 
(696, 18): ὅτε δὲ τὸ ἀλύξαι οὐ μό- 
Ψον κοινότερον αἰτιατικῇ συντάσ- 
σεται, ἀλλὰ καὶ γενικῇ, δηλοῖ Σο- 
φοκλῆς ἐν τῷ οὐκ --- κακίστου. 
σε. τρνν ὅ, 808. 2. ΒΕ οϑὲ 8. 108. 
ὅ. ὁ 

Υ. 487 5ᾳ. καὶ γὰρ --τά ου] 
ῖ. 6. καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον ἐπαι- 
τιῶμαι τοῦδε τοῦ τάφου, δηλον- 
ὅτι βουλεῦσαι αὐτόν. ΟἿ, ΜατΈΝ. 
δ.: ὅ8δ::.ο, “ποὺ 1. δᾶ 8; 85, 
5869. 4180 ῬΒη]οοῦ. 62. δπα Οδᾶ. 6. 
1482 5ᾳ. ἢ ποίθ. ΝΥ τἱρθε!Υ 
ΟΌΒΘΥγΘ5. ὑμαῦ ἴσον 15. ραῦ δάγου- 
ΒΙΔΠΥ, ἃ5 ἴῃ Οδ4. ἘΝ. 1018, 1847. 
τηθϑηϊηρ : ΘαῸΔ]]Υ ΟΥ πῃ 88 
Θατ 8] ἄθρ θθ. 

Ὗ. 489. ἔσω] Ομθ γγοσ]ὰ Πᾶν 
οχρθοίθᾷ ἔνδον. Βαΐ 5686 ΑἹ. 108. 
28. ἘΠ. 1108. Οοᾶ. ΚΒ. δ7. Οδᾶ. Ο. 
18.ὡὈ. ΤἼΎΔΟΙ. 202, 867. ῬΗΪ]. ὅ88.. 
ΟΕ ΤΡ ΘΟ Κ οἡ ΤΕΣ Ρ.. 127 848. 

Ν,. 400. ΒΟ ΟἿ; ς ἐπήβολον 
ρὲν ὦν" κυρίαν τῶν φρενῶν καὶ 

ἑστῶσαν ἐν αὑτῇ. Οοιρδγ ΒΤο τὴ ἵ. 
ΘΊοΒ5. ἴο Α 686}. 'ΡεοΩΣ 458. Ἰϑη6η6 
νγὰϑβ ἴῃ πΠ6 ργθαϊοδὺ ορυϊϑῦ οἢ 830- 
οοὰηῦ οὗ {π6 ἀοίθοϊίζοη οὗ ἢδὺ 
β᾽βύθυ᾽ 5 Οὐπηθ. δηα Π6 ΡαΠΙΒΒιηθηΐ 
ὙΥ Ὁ} ὙΠ} 0}} 516 τυ 5 Πυθα θηθᾷ. 

Υ. 491. 5.6110].: φιλεῖ δ᾽ ὁ ὃυ- 
μός" εἴωϑεν ἡ ψυχὴ τῶν λάϑρα 
τι κακὸν «κεχνωμένων προαλέσκπε- 
σϑαι καὶ ἑαυτὴν ποιεῖν καταφανῆ, 
πρὶν φωραϑῆναι. ἄλλως. Τῶν 
λάϑρα τι βουλομένων δρᾶν ὁ ϑυ- 
μὸς προκλέπτεται, καὶ περὶ τὴν 
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; 
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τῶν μηδὲν ὀρϑῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων. 
μισῶ γε μέντοι χῶταν ἐν κακοῖσί τις 490 
ς Ἁ ΕΣ -Ὕ 4 ’, 

λους. ἔπειτα τοῦτο καλλύυνειν ϑέλῃ. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

400 ϑέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ᾽ ἑλῶν ; 
ΚΡΕΩ͂Ν, 

3 Α Ἁ 3 ΨΝ ἧς »ν ὅ,. ἡ Ὡ, 3. "» ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽" τοῦτ᾽ ἔχων ἅπαντ᾽ ἔχω. 
ΑΝΤΙΠΟΝΗ. 

τί δῆτα μέλλεις ; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων 
ἀρεστὸν οὐδὲν. μηδ᾽ ἀρεσϑείη ποτέ" 500 

Ὁ . . ἀκ πά, 0 ΄ 5.» 
οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ᾽ ἀφανδάνοντ᾽ ἔφυ. 

ὅ00 καέτοι πόϑεν κλέος γ᾽ ἂν εὐκλεέστερον 
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ 
τιϑεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν 

Υ, 498. ΒΤ ΒΙΘΥ ἴῃ ἃ ποίθ 
εἴη, Ἠθυπια πη ἀρεσϑείην. 

κατάστασιν τοῦ σώματος ἐνδηλόν 
τι γίνεται τὸ κατηγοροῦν τῆς πρά- 
ἕξεως αὐτῶν. Ἐτνέαταν ᾿ΥΟΠΡῚΥ 
Ἰῃ θυ  ῦβ κλοπεύς ἃ ΘΟΠ ΟΘΔΙΘΤ, 
ΒΙΠ06 Ὁ ΡῬΥΟΡΘΙΥ τηθϑη8 Πἰπη ὙὙΠ0Ὸ 
(065 διην ὑΠΐηρ' ΒΘουϑῦγ, {πὸ φαῦποῦ 
οὗ ἃ πάθοι 4664. Κλέπτειν τι 15 
8,150 ΤΥΘα ΘΟ 884 ἴῃ {Π|6 58 Π10 
ΤῊΘΠΠΘ.. 
. Λ΄. 498 8ᾳ. ὅ5.90].: μισῶ γ8ὲ 
μέντοι" μισῶ τὸν ἁμαρτάνοντα, 
καὶ ἐπικοσμοῦντα τὴν “ἁμαρτίαν 
αὑτοῦ. τοῦτο δέ φησιν, ὅτι ἁλοῦσα 

᾿Δντιγόνη ἔφασκε τῷ ϑείῳ “νόμῳ 
ἐπαρκεῖν. Ομ {Π|Ὲ ρδγίῖο]6 ἔπειτα 
5866 Μαδθθ. δ. .δ00,. 8. 

Υ. 49. ἢ κατ. -- ἑλών] Οομ- 
ΡᾶτΘ ν. 890. λαβὼν καὶ κρῖνε καξέ- 
λεγχ᾽ » 8ἃηᾶ Ορά. Ν. 641: ἢ γῆς 
ἀπῶσαι πατρίδος, 1 ἢ Ἀτεῖναι λαβών. 

Υ͂. 4906ὅ. ἐγὼ μὲν οὐδὲν] 
ΕῸΣ {Π15 86. οἵ {πὸ ριόποῖη ἐγώ 
ἴῃ Ὑϑῦθτηϊηρ δὴ ΔΉΒΥΘΥΙ, δ οχ 
ΘΟΙΏΡαΥΘΒ ῬΠΙΟοΙ. 78: οὐ δῆτ᾽ 
ἔγωγε. 1889: οὔκουν ἔγωγε. Ατὐὶ- 
ΒΙΟΡΙι. Ἐδη. 660: οὐκ ἤκουσας: -- 
οὐκ ἔγωγε. ῬΙαΐ, ΑἸοΙΡ.8: δάκνεις, 
ὦ ᾿Δλκιβιάδη, καϑάπερ αἵ ,γυναῖς- 
κες᾽ Οὐκ ἔγωγε, εἶπεν, ἀλλ᾽ ὡς 
οἵ λέοντες. 

γ.498. μηδ᾽ ἀρεσϑ'είη ποτέ] 

οὐ Οοᾶ, ἘΝ. 822. ργόοροβθβ ἀρέστ᾽ 

Ου μηδέ «αἴϊεν οὐδέν 566 ΜΑΙΓΝ. 
8,608, 4. δη4 θοὸν 685. Βα Νονϑ 
ΟΌβδυνϑδ: “ἀρεσϑ'εέη 15 0π6 ραββδίνϑ 
ἈοΘΟΡα ἢ; ἴο ὅπ βἰρῃϊποαίίοι οὗ 
{Π6 δουῖϑῦ ἀρέσαι, Ηοιη. 1]. 1Χ,120. 
ΧΙΧ, 138: ἂν ἐθέλω ἀρέσαι, δόμε- 
ναί τ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα. ΤΠ Θορι. 
ἐοὐω σπονδὰς ϑεοῖσιν ἀρεσσάμε- 

. ΟΥ ΕἸ, 1248, ἠρέσκοντο, ἘΠΘΥ 
818 ΡΙΘεαβίηρ, [18 ποιίοθᾷ ἴῃ 
ΒΟΠποΙ ἀογ᾽5 1θχ. οὴ Ηθτοα. ΥἹ, 128." 

Υ. 4909ϑ. ἀφανδάνοντ᾽ Ἶφυ] 
Οη ἔφυ 7οΐπρα Ὑ Ὁ ἃ ἩΡδυθῖοῖρ]9 
οἵ. Οοά, Ἰ,9: πρέπων ἔφυς. ὅδι: 
ἱμείρων ἔφυν. ῬὨΙΠοοῦ, 1052: χρῇ- 
ἕξων ἔφυν. ᾿ 

Υ͂. ὅ00 5ᾳ. κλέος γ᾽ ἂν εὐκλ.] 
ΒΥ {π|8. γτϑἀππάδπι πηοᾶθ οὗ 6χ- 
ῬΥΘΒΒΙ0η οἵ, Ῥ6Ιονν ὅ88: δυρπνόοις 
πνοαῖς. 1201: φρενῶν δυςφρόνων. 
1210: πόνοι δύςπονοι. 1284: νεο- 
τόμοισι πλήγμασιν. 1287 58ᾳ.: κακ- 
ἀγγεῖλτα προπέμψας ἄχη. ΑἹ]. 1838: 
λόγος κακπόϑρους. ὕ4δ: νεοσφαγὴ 
φόνον. 651 56.: ,χερόπληκτοι δοῦ- 
ποι. 108 58.: δὐαμερον φάος. Οδα. 
Ο.118.5α.: εὐήρετμος πλαάτα. Ττὰᾶ- 
ομῖπ, 791: τὸ δυςπάρευνον λέκτρον. 
1ασὶρ. Τυοϑδα, τῦ : δύςνοστον νό- 
στον, 217} ἀιούθ ὁἢ ἘΠ᾿ 1155. ὌὍ(ὅὕὃὖδὴ 
κατέσχον ἄν 860 Υ-. ἄϑθι. 
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λέγοιτ᾽ ἄν. εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλήοι φόβος. 
ἀλλ᾽ ὴ τυραννὶς πολλά τ᾽ ἄλλ᾽ εὐδαιμονεῖ, 

δ0ῦ χκἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν ὃ᾽ ἃ βούλεται. 

ΚΡΈΩΝ. 

σὺ τοῦτο μούνη τῶνδε Καδμείων ὁρᾷς. 

᾿: ΑΝΤΙΓΤΌΧΗ. 
ὁρῶσι χοῦτοι, σοὶ δ᾽ ὑπίλλουσι στόμα. 

ΚΡΈΩΝ, 

σὺ δ᾽ οὐκ ἐπαιδεῖ. τῶνδε χωρὶς εἰ φρονεῖς ; 
ΑΝΤΊΠΓΠΟ ΝΗ. 

οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺς ὁμοσπλάγχνους σέβειν. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὅ10 οὔκουν ὅμαιμος χὼ καταντίον ϑανών; 
ΑΝΤΙΠΟΝΗ. 

ὅμαιμος ἐκ μιᾶς τε καὶ ταὐτοῦ πατρός. 
ΚΡΈΩΝ, 

Ἂν Ἂν τυ δι τῷ ,ὕ - -» ΄ 
πῶς δὴτ ἐκείνῳ δυςσεβῆ τιμᾷς χάριν: 

ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 
οὐ μαρτυρήσει ταῦϑ'᾽ ὁ κατϑανὼν νέκυς. δ1Ὁ 

ν. ὕὅ08. ἐγκλήοι 15 ΒΟ Δ 6 ἔθ γ᾽ 5 σουγθούϊομ, οχοθρεϊηρ {πᾶὸ Π6 
αὶ ίθ5 10 ἐγχλείοι. ΜΒ. ἐγκλεέσοι. 

ΓΥΥ. ὅ04, δ0ῦ ῇἦὸ Ῥοίῃ Ὀγδοϊκοίθα ῬγῪ Π1π4.] 

Υ. ὅ04 58ᾳ. 5. 6}0].: ἀλλ᾽ ἢ Φ- 
ραννὶς πολλά" οὐκ ἐν ἐπαίνῳ 
τοῦτο τῆς τυραννίδος" ἀλλ᾽ ἔχει τι 
εἰρωνείας ὃ λόγος. 
Υ, ὅ0θ0θ6. 5.610].: σὺ τοῦτο 

μούνη" σοὶ μόνῃ τοῦτο δοχεῖ δί- 
καιον εἶναι, ταφῆναι τὸν Πολυ- 
νείκη. 
Υ. ὅθ. σοὶ δ᾽ ὑπίλλουσι 

στόμα" γιγνώσκουσι καὶ οὔτοι" 
διὰ δὲ σὲ τὸ στόμα συστέλλουσι 
καὶ σιωπῶσιν. Οἷ, Βαξίπι πη 
ἘΠΟΧῊ ὙΠ ἫΝ Ἰοὺ, 

Υ. ὅ08. ὅ.9801].: τῶνδε χωρὶς 
εἰ φρονεῖς. ἀντὶ τοῦ παρὰ τού- 
τους φρονοῦσα. Οῃ εἶ 5866 Μδύθῃ, 
8. 617. Οπ χωρὶς ΝϑΥο τοῖθυβ 
ἴο Οὐᾷ. Ο. 808. ὁπ Ἡδιπᾷ. πα 
Ια οἡ Ῥ]αί. Ῥτοῖδρ. ῥ. 
886. Ὁ. Οἴθοι βαγβϑ: θα αὐ γοῦ 
ποὺ ϑπμδιηθα ἤο Φπῖηκ α1- 
ΤΟΥ ἔσοιη ὑπ, ἃπᾶ [0 
Γοδιδὺ ΠΥ ΟΟΙΏ Δ ἢ 5 

γ. ὕὅϊ10. χὠ καταντίον λρΐῃ 
νών] Ἰπθοο165. 

ν. δ12. πῶς δῆτ᾽ ἐκείνῳ -- 
χάριν] Εον δυςσεβῆ χάριν τιμᾶν 
5660 ΜτΌΠι. 8. 408. Μτδρτᾶνθ οοιη- 
Ρᾶγο5 ᾿ὰπισ, Οτι, 526: πατρῴαν τι-: 
μῶν χάριν. κείνῳ 5. ἘϊΘΟΟΙ65. 
ἨἩ Θυτη ἃ ΠῚ ΥἹΡΉΟΥ σῖνϑϑ [Π6 5Β6η86: 
πῶς δῆτα δυςσεβὴς εἶ εἰς ἐκεῖνον: 
ΤΟΥ Π6 ϑοοῖιθθ5 Απίροηθ οὗ 1π- 
Ρἰθῖγ ἰοναγᾶβ Εἰθοοῖθθ,. θθοδῖι58 
5856 δᾶ Πποπουγθα Π5. βηθίη ὙΠ] 
ἔᾺ ΠΟΥ] τὶρ]β, ΤΠη6 ἀδιίνο ἐκεένῳ 
οδη Ρ86 πιδᾶθ 0 ἀδβρομπᾶ οἰδηον 
προη δυςσεβῆ, ΟΥ̓ Ἰροπ {π6 νϑὺ» 
τιμᾷς, ΠΟΙ Ἰαβῦ 56 618 γραῦ ἔγοτη 
Α]. 688. 80 τιμᾶν τί τινι ἴπ Ῥία- 
ᾶᾶγ. Ῥγίῃ. ΤΥ. 480. 6011. Τ΄556ῃ. 
Ρ.248. Πῶς ταθϑηβ ον 15 10 ὑπδΐ 
ἰ, 6. ὙΠ γῦ 
Υ.518. οὐμὰα τυρήσει ταῦϑ' " 

61.: ὅτι δυςσεβὲς ἡγεῖται τὸ ϑά- 
πτειν μὲ Πολυνείκην. Οἱ {Π6 

θα...  ..,. ννο οὐ τυ, “Ὁ, 



ΑΝΤΙΓΌΝΗ. 40 ᾽ 

ΚΡΈΩΝ. 

εἴ τοί σφε τιμᾷς ἐξ ἴσου τῷ δυςσεβεῖ. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ὈΙὔ οὐ γάρ τι δοῦλος. ἀλλ᾽ ἀδελφὸς ὥλετο. 
ΚΡΈΩΝ. Ἶ 

πορϑῶν δὲ τήνδε γῆν. ὁ δ᾽ ἀντιστὰς ὕπερ. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ὅμως ὃ γ᾽ “Διδης τοὺς νόμους ἴσους ποϑεῖ. 

ΚΡΈΩΝ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσος. ὅ20 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

τίς οἶδεν. εἰ κάτωϑεν εὐαγῇ τάδε; 
ΚΡΕΩ͂Ν, 

20 οὔτοι ποϑ' οὐχϑρός. οὐδ᾽ ὅταν ϑάνῃ. φίλος. 

γ. ὕὅ17. Ἡονυαπη δἄορίβ τοὺς νόμους τούτους, πὸ τολαϊηρ οὗ 
{πὸ Μ53. [Ἷ}ἢ 1,8. «πα {πὸ 610]. ἴσους 15. τηοηὐϊοηθα ἃ5 ἃ δυο 5 
τϑϑάϊηρ, 1 Ο} 1 ΡΥΘίθυ, νὰ Βυι πο Κ δηα οἴ 6 5. 

[Υ̓. ὅ19. κάτω ᾽στὶν Ὀ1π4.] 

ΡῬῃγαβο ὃ δὰκθ νῶν νέκυς, 5ιρυῖ- 
ἔγιπρ' Εΐθοο1685, 8566 ν. 26, 
γοδδν ἐξ σου τῷ δυςσε- 

βεῖ] 1π 188 β8πι8 ᾿ΠΔΠΠΘΥ͂ ἃ 8 
μϑδῖ ἵπὰ ἴοτι 8 Οη6. ὅο νυ, 644: 
ἐξ ἴσου πατρί. 

Υ. ὅ16. οὐ γάρ τι --- ὦλετο) 
56 βᾶυγβϑ:.- Βίθοοϊ 5 οδηποῦ 
ΒΩ Κ Ππιη591 πορ]θούοα ὈΥ 
τὴ 6 ἴῃ ΘΟΙΡΥΊ5 0 1 ΡΟΙΥ- 
ὨΐΘΟΒ, 11, πῸ βιϑίου οὗ θοῦ, 
ἀδϑι ΡΟΙγΏΙΟΘ 8, Π15 ῬχΟΒ ΘΙ, 
δ η ἃ ποῦ ἃ 5184Υ786, πουύμυ οὗ 
Θα 8] ὙΘΥΘΥΘΠ σα 10 Ὠϊτ- 
.561. ᾿ 

Υ. δ17. ὅμως ὅ γ᾽ Ἅιδης -- 
ποϑ' εἴ} Αἴδου Οὐθοῦ Ππϑᾷ 5814 {πδΐ, 
ΑἸΠοῸΡ Ὀγούπουβ, ὉΠΟῪ ὙΥΘΥΘ ὙΘΙῪ 
αὐ ουθηῦ ἔγοτη θοῇ οὔμ θυ, ὑΠ6 ὁΠ6 
Παγίπρ' αἸοα. Πρμίϊηρ' ἀραϊηδύ Π15 
οοαηύνυ, π6 οὔμου ἴῃ 105 ἀΘἔθηοο, 
ΑΠΟΙΡΟΠΘ ΤΌΡ]165: γοὺ ΡΙαύῦο 145 
5 8 Κ6 οαΥύθ ὑμεὺ ὑπο ἀδδᾶ 
ονύϑθίη Θα4808] γΥἱὐϑθ5 οὗ 56 }Ρ81|- 
[Υ8. 

Υ. 118. ἀλλ᾽ οὐχ -- ἴσος] 
Βα {86 ροοῦ 15 ποῦ θαὰ8] 
ΓΗ ὑπ6 δα ἴῃ τἱρηῦ οὗ ὁὉ- 

το δ 91.5.6. δ ΤΡ Θ᾽ δὲ 
θοὲ {πᾶ {πΠ86 6ΘΥἹ1] Βῃοῦ]α 
οὈύφϊη ὑπ 6 581η6 85 ὉΠ ρσοοᾶ. 
Οπ {πὸ 1ηδηϊῖγο λαχξῖν 566 δὖ υϑ. 
4517 56. 

Υ. ὅ19. ὅ.6801.: τές οἶδεν, εἰ 
κάτω ᾽στέν" γ0. κάτωϑεν, ἀντὶ 
τοῦ κάτω᾽ ὡς τὸ Αἴας ἐγγύϑεν 
ἢ .ἀϑ'ιεν οπι. Π. ΥΙΙ, 219. ΧΙ, 488.) 
ἀντὶ τοῦ ἐγγύς. Ὁ δὲ νοῦς" τές οἷ- 
δὲν, εἰ καϑ' “Διδου ἀλλήλοις διαλ- 
λάσσοντες ἡγοῦνται εὐσεβῆ τάδε: 
-- Το ὁδὴ 6 πὸ αἰ ΠΟΌΪΟ ἴῃ 
ὑΠ86 δᾶγϑυρ κάτωϑεν, ΟἿ, ν᾿ 1010: 
τῶν κάτωϑ'εν ϑεῶν. ῬΆΏΙΟΟοΥ. 28: 
ἄνωϑεν, ἢ κάτωϑεν. ἘΠ. 10ῦ8. 
1449. Ῥατῖρ. ΑἸο. 426: τῷ κατω- 
ὃ εν ἀσπόνδῳ ἁγεῷ: Ηδί. 1019: 
τοῖς τε νερτέροις “καὶ τοῖς ἄνω- 
ὅεν πᾶσιν ἀνϑρώποις. Α 650}. 
ΟΠΟΘΡΗ. 888: τοῖς 9 ὑπὸ χϑο- 
νὸς φίλοισι, τοῖς τ΄ ἄνωϑεν. 
Π ϑιποβῦμ, ὁ. Αὐϊβίοου. Ρ. 629: ὁ 
κάτωϑεν νόμος. 80 Βπτ,. Ηδ- 
801. 141: νόμοισι τοῖς ἐκεῖϑεν. 
ΑΘ56}. ΚὍΡΡΙ. 890: δεῖ τοί σὲ 
φεύγειν κατὰ νόμους τοὺς οἴκο- 
ἅὅεν. ΟἿ ΤΙ ΟΡ ὃ ΟἷκΚ οα ῬΈΎΥΠ.Ρ. 128, 
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50 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ΑΝΤΊΤΟΝΗ. 

οὔτοι συνέχϑειν. ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν. 
ΚΡΈΩΝ. 

΄ ἀψ 9 

κάτω νυν ἐλθοῦσ᾽, 
κείνους" 

εἰ φιλητέον. φίλει 
ἐμοῦ δὲ ξῶντος οὐκ ἄρξει γυνή. δ2ὅ 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ μὴν πρὸ πυλῶν ἥδ᾽ 
Ὀ2ῦ φιλάδελφα κάτω δάκρυ᾽ 

σμήνη 
εἰβομένη᾽" 

’ ΨΦΑΝ Φ ἤ [χε δ 

νεφέλη δ᾽ ὀφρύυῶν ὑπὲρ αἵματοεν 
ῥέϑος αἰσχύνει, 
τέγγουσ᾽ εὐῶπα παρειᾶν. ! 580 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
σὺ δ᾽. ἣ κατ᾽ οἴκους. ὡς ἔχιδν᾽, ὑφειμένη 

ὅ90 λήϑουσά μ᾽ ἐξέπινες. οὐδ᾽ ἐμάνϑανον 
τρέφων δυ᾽ ἄτα κἀπαναστάσεις ϑρόνων, 

ν. 521. γδ]οϊκθη. οα Επισ. ῬΠΊΟΘΩ. 
597. σΟΙΏΡΑΙΘ5. {Π185 σγϑῦβθ σὶῃ 
Επατ. ΤΡᾺ. Α. 896. ΜΕ. δείξεις 
δὲ ποῦ μοι πατρὸς ἐκ ταὐτοῦ ψε- 
γώς; 7. συσσωφρονεῖν γάρ, οὐχὶ 
συννοσεῖν ἔφυν. Οπ ἔφυν 1οϊποά 
ἢ {π6 ἱπηβηϊνα 566. Μοῦ. 
ὃ. δ. 

Υ. ὅ24. πρὸ πυλῶν ἥ δ᾽ Ἰσμ.} 
ΗδΙΘ 15 Ιϑιῆθηθ Βοίοσο {π6 
ἀοοῦβ (164 ποῦ ὈΥ οὐδοῦ οἵ 
Οὔϑοη νυν. 489). ὅθε Μοῦ. 8. 471. 
12. δῃῃᾷ ν. 1δδὅ. Δθονδ. 

Υν. ὅ26. νεφέλη δ᾽ ὀφρύων 
ὕπερ] Οἵ, ον. Ἐρ. 1, 18, 94: 
ἀθηλ6 ΒΈΡΘΥΟΙΪΙΪΟ ΠῸ ὁ τη. 

γ. δ20 5ᾳ. ὅ980ο]:.: αἵματόεν 
φέϑος αἰσχύνει" τὸ ἐπὶ τῷ 
προφώπῳ ἐρύϑημα. ᾿Δλληγορικῶς 
δὲ εἶπε τὴν νεφέλην" ὡς γὰρ ἡ 
νεφέλη στυγνὴν καὶ ὁμιχλώδη τὴν 
ἡμέραν ποιεῖ, οὕτω καὶ ταύτην 
διάδηλόν φησι γίένεσϑαι ταῖς 
ὀφρύσι συμφοράξουσαν, καὶ τὸ 
πρόςωπον στυγνὸν καὶ κατηφέ- 
στερον πεποιηκυΐαν. ΗΟΥ ἔδοθ 15 
5814 το θ6 αἵματόεις ἴτοτα {π6 Πα 58} 
οϑι5664 Ὀγ ταϊηρὶοα πηοάθϑίν δπᾶ 
συἱοῦ, 

Υ.521. δέϑος)] Οοσπαπίθπεποθο, 
ὙΠῸ οαϊίουβ ποῖα ἔῶτιν. Ἠρτο. ἔ. 
1204: ῥέϑος ἀελίῳ δεῖξον. Μο50Η. 
ΤΥ, 2: τὸ πρὶν δέ τοι οὐκ ἔτ᾽ ἔρευ- 

ϑος σώξετ᾽ ἐπὶ δεϑέεσσι. ἈΡ ΟἸΤοπ. 
Ηποᾶ. Π, 08. τψΠποτο ὑπ6 56Π0].: 
ῥέϑος ἅπαν μέλος, ἐνταῦϑα δὲ τὸ 
πρόςωπον. Ἐπὶ ϑύα 1 π5. ὁ ΄. 
ΧΥῚ, Ρ. 1090: ἰστέον, ὃ ὅτι ῥέϑ'εα οἵ 
μὲν ἄλλοι τὰ μέλη φασίν, Αἰολεῖς 
δὲ μόνοι κατὰ τοὺς παλαιοὺς τὸ 
πρόφωπον όῥέϑος καλοῦσιν. 

γ.ὅ28. τέγγουσ᾽ εὐῶπα παρ. 
ΤΠ ροοὺ δ]θρδηῦΥ ΒΡ θα ]τ5. οὗ {Ππ0 
οἰοια οἵ ἐπ ἔογϑπμοδα ἀδιηρίηρ' [Π6 
Ομ ΘοΚ5. ΕΓ ὅπ6 γΠ|016 Ραβϑαρο οἵ. 
ΔΟΘΒ6Ε. Ῥγοπι. 144 54ᾳ.: φοβερὰ δ᾽ 
ἐμοῖσιν ὄσσοις ὁμίχλαπροσῃξεπλή- 
ρης δακρύων. Οπ {πὸ ρῆταβθ εὐὼψ 
παρειά 566 Οοᾶ, Ἐ. 184. 

Υ, ὅ29. 5.6}01.: ὡς ἔχιδν᾽" 
γὰρ ἔχιδνα λάϑρα καϑεξομένη ἘΝ 
ἀνϑρώπων ἐχπίνει τὸ αἷμα. -- 
ὑφειμένη᾽ ὑποχαλωμένη. ἐαϑεῖ- 
σα, ἀπολυϑεῖσα. Οἵ, Οεᾶ. ΚΒ. 887. 
ΕῸΣ {Π6 βϑηθππθηΐ οὗ, ορῃ. ΕἸ. 
184: ἤδε γὰρ μείξων βλάβη ξύν- 
οἶκος ἦν. μοι; τοὐμὸν ἐχπίνουσ᾽ 
ἀεὶ ψυχῆς ἄκρατον αἷμα. 

γ. ὅ80. λήϑουσα, μ᾽ ἐξέπι- 
νες]. Εον ἐλαϑές μ᾽ ἐκπίνουσα. 
Οἵ, Ματθμι. 8. δῦ2. πού. --- Οῃ {Π|6 
οοηϑίγιοίίου. ἢ -- ἐξέπινες. οὐδ᾽ 
ἐμάνϑανον οἷο. 566 14. 8. 4172. 8, 

Υ, ὅ81. δύ᾽ ἄτα] ΛΑρδίγδοι ἔου 
οοποῦοίρ. ὅο Οοϑᾶ, Ο. 682. ΟἿ Μ Ὁ}. 

δ νας Ἄν "- 

»ν» {0 Αι μα.- ὦ δ᾿ δ᾿ ΘΔ. Δ... 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. δ1 

φέρ᾽ εἰπὲ δή μοι. καὶ σὺ τοῦδε τοῦ τάφου 
φήσεις μετασχεῖν. ἢ ̓ ξομεῖ τὸ μὴ εἰδέναι; ὅ90 

ΙΣΜΉΝΗ. 
δέδρακα τοὔργον. εἴπερ ἥδ᾽ ὁμοῤῥοθεῖ, 

δϑῦ χαὶ ξυμμετίέσχω καὶ φέρω τῆς αἰτίας. 

ΑΝΤΙΓΤΌΟΝΗ. 
᾽ 3 5 -»" 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐάσει τοῦτό γ᾽ ἡ δίκη σ΄. ἐπεὶ 
οὔτ᾽ ἠθέλησας οὔτ᾽ ἐγὼ ᾿κοινωσάμην. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ἀλλ᾽ ἐν κακοῖς τοῖς σοῖσιν οὐκ αἰσχύνομαι 540 

ξύμπλουν ἐμαυτὴν τοῦ πάϑους ποιουμένη. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ, 

540 ὧν τοὔργον, “Ἥιδης χοὶ κάτω ξυνίστορες" 
λόγοις δ᾽ ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην. 

ΙΣΜΉΝΗ. 

μήτοι. κασιγνήτη. μ᾽ ἀτιμάσῃς τὸ μὴ οὐ 
Ἂ" λ ϑανεῖν τε σὺν σοὶ τὸν ϑανόντα 8᾽ ἁγνίσαι. 540. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

᾿ μή μου ϑάνῃς σὺ κοινά: μηδ᾽ ἃ μὴ ἴϑιγες 

ὕ4ῦ ποιοῦ σεαυτῆς. ἀρκέσω ϑνήσκουσ᾽ ἐγώ. 

8. 429, 1. ῬΠΗΘ νου ἅτα 15 ὁχ- 
ῬΙαἰποα Ὺ ἐπαναστάσεις. 

Υ. ὅ89. ΟΠ]: ἢ ̓ ᾿ξομεῖ. ἢ 
ἀπαρνῇ εἰδέναι ἐνώμοτος: 
οὖ, ὅ84. 5610]. : ὁμοῤῥοθϑιεῖ. 
ομοφωνεῖ. 

Υν. ὅ8ὅ. καὶ ξυμμετέσχω “-- 
τῆς αἰτίας) ΤΠ σομπῖθῖνο ἄοοϑ 
ποὺ ἀδρϑῃᾶ πΡροπ ὅπ ὩΘΆΥΘΥ ΘΙ, 
Ῥαῦῤ ὕἀροῖ 0Π6 Ἰηογθ τοιμόίΐθ, ξυμ: 
μετίσχω. ἘΡῚ {Π0 δᾶπι6 Κίπά οἵ 
γϑήμενς 5606 Ορᾶ, Ο. 1880: ὅς μ᾽ 
ξέωσεκαπεσύλησενπάτρας. ΟΥΠΟΥ 

ΘΧΘΙΏΡΙ65 816 ΘΟ]]Θοίοα ΡΥ ΟΡ ΘΟ Κ 
οὐ Α]. Ρ. 294 5α. δᾶ Μϑείῃ. 8. 
428. 2. ομπδϑῖθου Αρρ. οὐἱῦ. ἴῃ 
Ποιηοβέ, Τ, Ὑ, Ρ. 240. 
Ν. 586. ἀλλ᾽ οὐκ ἐάσει τοῦ- 

'τὸ γ᾽ οἰς.}] Τοῦτο, 1. 6. τὸ ξυμμετ- 
ἔσχειν τῆς αἰτίας. 

Υ. ὅϑ9. ὅ.680].: ξύμπλουν'᾽ 
κοινωνόν. Τῇ ΘαΙδΟΥΒ. ΘΟΙΡΆΓΘ 
Ἐπτ. ΤΡ}. Τ. 608: ὁ ναυστολῶν 

γάρ εἰμ᾽ ἐγὼ τὰς συμφορᾶς, οὔτος 
δὲ συμπλεῖ τῶν ἐμῶν μόχϑων 
χάριν. ἀπᾶ ΑἹ, 1380 5α.: ἔξεστιν 
οὖν εἰπόντι, τἀληϑῆ φίλῳ σοὶ μη- 
δὲν ἧσσον ἢ πάρος ξυνηρετμεῖν: 

Υ. 842. μήτοι -- μ᾽ ἀτιμά- 
σῃς οἴς.] πη ἴΠιὸ ροϑβι(ΐοη οὗ {11 
Ῥτόοποῦπ μέ οἵ. Η οΥπι. “οη ΥἹρ. Ρ. 
898. δπᾶ Με... οη Εν, ΗΘ6ο. 62.; 
Οἢ ὅπ αὐίϊοϊθ ραῦ βϑΐουσθ {ῃ6 τῇ: 
εἰτῖνο 5866 Μυτῃ. δ. ὕ48. πα, 2. 

Υ. δ48. 5 601.: ἀγνέσαι" ἀντὶ 
τοῦ τιμῆσαι. ΟἿ. 1081. Επιν. Οτ, 
40ς 9 Δοο"ῦ 5 οὐ Δμΐμο]. Ῥαϊ]δΐῦ, 
Ὁ. 
Υ. δ44. μή μοι -- σὺ κοινα] 

Οὗ, ΑἹ. ὅττ: τὰ δ᾽ ἄλλα τεύχη 
κοίν ἐμοὶ τεϑάψεται. τᾷ Οοά. 
Ὁ. 1182: χάρις ἡ χϑονία ξύν᾽ ἀπο- 
κεῖται. 

γ. ὕ4Ὁ. ἀρκέσω ϑνήσκου σ᾽ 
ἐγὼ] ΜῪ ἀδθδίνπ ψ11}] βα {1 66. 
566 Μεαύθῃ, 8. 291. 
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ρος ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ 

ΙΣΜΗΝΗ. 

καὶ τίς βίὸς μοὶ σοῦ λελειμμένῃ φίλος ; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

Κρέοντ᾽ ἐρώτα. τοῦδε γὰρ σὺ κηδεμών. 
ΙΣΜΗΝΗ. 

τί ταῦτ᾽ ἀνιᾷς μ᾽ οὐδὲν ὠφελουμένη; δῦ0 
ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 

ἀλγοῦσα μὲν δὴ. κεί γέλωτ᾽ ἐν σοὶ γελῶ. 
ΙΣΜΉΝΗ. 

ὕῦ0 τέ δῆτ᾽ ἂν ἀλλὰ νῦν σ᾽ ἔτ᾽ ὠφελοῖμ᾽ ἐγώ; 
ἈἸἈΓΊΣΘΟΝΕΙ, 

σῶσον σεαυτήν. οὐ φϑονῶ σ᾽ ὑπεχφυγεῖν. 
ΣΜΉΝΗ. 

οἴμοι τάλαινα. κἀμπλάκω τοῦ σοῦ μόρου ; 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

σὺ “μὲν γὰρ εἵλου ξῆν. ἐγὼ δὲ κατϑανεῖν. ὕδῦ 

ΣΜΉΝΗ. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἀῤῥήτοις γε τοῖς ἐμοῖς λόγοις. 

Υ. ὅ49. μὲν δὴ, γε ῖ 15 ἔγοτα Τί η ἃ οΥ ἾΒ θοπ]. ΜΒ5. μὲν δῆτ᾽, εἶ. 

Υ. ὅ417 5.9}0].: τοῦδεγὰρ σὺ 
κηδεμών; ἢ τοῦ βίου, ἐπεὶ φιλο- 
ξωοῦσα οὐ συνέπραξας᾽ ἢ “τοῦ 
Κρέοντος, ἐπεὶ μὴ παρέβης αὐτοῦ 
τὰ ψηφέσματα. 'ΓΠΘ Ἰαύθου ᾿ηΐου- 
Ῥυϑύθθοη 15 ΔΙΟηΘ ΦΘΊΏ1551016. Αη- 
ΠἸΡΟΩΘ 5805: Α8 γον πᾶνθ 
ΟΕΥΘΩ͂ ΟΥ ΟΥθοη.,,., 50 Μ11 Π6 
ΟΟΥΘ ΟΥ̓ γοῦ. ἴϑιηθηθ ᾿πηη6618- 
ἴ61ν ὀοιηρίδίηβ οἱ ὕὉπ6 Ιου 6585 
οἵ {Π6868 γγοχᾶβ, 

Υ. ὅ48. τί ταῦτ᾽ ἀνιᾷς μ᾽ 
οίς.} Ομ {π6 ἀοιθ]θ δοουβδεϊνο 
ἀδορθηάϊηρ ἘΡΟῚ ἀνιᾶν 566. Οσα. 
ΗΕ. 209 5ᾳ. οὐδὲν ὠφελουμένη: οὗ- 
ὑωϊηΐϊηρ πὸ φἀγεηύαρο ἔΓΟΙ 
1ϊ,. 50. ῬΗΣΙοοΙ,. 1888, 

γ, δ49. ἀλγοῦσα -- γελῶ] 
5'Π6 βαυϑ ὑπδῦ 53η6 ουΐθυϑϑ [Ὁ 18- 
ἸΊΘΠ6., ΑἸ ΦΠΟΙΡῊ 5116 ΒΘΘΙῺΒ ἰὼ 46- 
γἱἀθ ΠΟΙ ἴῃ {Π6 ψοτγᾶβ: Κρέοντ᾽ 
ἐρώτα" τοῦδε γὰρ σὺ κηδεμών. 
Ἔν σοὶ γελᾶν γέλωτα 15. τπϑοᾶ 
ΡΟΘΙΘΑΙΠΥ ἴον ἐγγελᾶν σοί. 

γ. δῦθ. ἀλλὰ νῦν] Τ686 ρδῖ- 

{10165 τηϑῦ 6 Ἰοϊηθᾶ, 85 ἴῃ ΕΠ. 
411. Οὗ, Πού: ὁπ ΙΟ ἢ δὲν 
ΕΠ] ΒΊΟΥ οὐ περ. Ηροτδοὶ. δθὅ. 
Ιϑῃθηθ β58ὺβ: ΔἸ ΠΟΌΡ 1 νγὰῶ 5 
ποῦ ἔουτ υυ {Πῖπὸ ΠοΙρΡραῦ6 
ἴῃ θα ῖηρ ΠΥ Ὀγούμου, γοί 
Ι ΡΥΔΥ ὑπ66, {611 τῷ ΒΟΥ 1 
ἢ ΠΟ δ55ϑ8ὺ 0ῃ 66. 

γ. δῦὅῶ. χἀμπλάκω -- μό- 
ρου] Ηουμδ πη τἰρ υ]Υ Θχρ]αη5: 
5Π 411 Βα ἀορτυϊνϑᾶ δουϑῃ οἵ 
ρΡαγθαϊκιηρ ἢν ἀθαῦ ΝΟ 
1655 Βα ]γΥ ακοθ κα ἴῃ {Π6 
56η856. ἴῃ ὙΠΟ οὖ 185. ΒΟ ΘΥΠη68 
Τουπα ἴῃ Τιαὐϊη. ὅθ Μωοΐύη. οα 
Οἴθοϑῦο οτοῦ, Ῥοροὶ ΧΙΥ͂, 42, 

Υ. δῦά. ἀλλ᾽ οὐκ ἐ- λόγοις] 
ΒΌΡΡΙΥ: κατϑανεῖν σὺ εἴλου. ΤΊ 
56η86 5: θᾳὉᾷ1 αΙὰ πού Ργθῖθυ 
116 πιϊποαῦΐ οινίηρ τὴῦ γθ68ἃ- 
Β0Π5. ΤΟΥ ὑπαῦ ΡῬΥΘΈΕθυΘ ἢ 66. 
ΟΥ̓, νβ. ὅ8 5αᾳ. Θῃ {Ππ6 ρυθροβιθίοι. 
ἐπί 866 Μαύίμ, 8. ὅδ. γ. ἃπᾶ 
ΡΙαίο ὅγιωρ. Ρ. 218. ἐπὶ ῥητοῖς 
εἰφρίω ἢ μή: 

-ὐ μον μὐνδυ ὁ λιν ἐχσΣιωδνσαα μμυσιννν: 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ. δ0 

ΑΝΤΊΙΓΠΟΝΗ. 

δῦ χαλῶς σὺ μὲν τοῖς. τοῖς δ᾽ ἐγὼ ᾿δόκουν φρονεῖν. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

καὶ μὴν ἴση νῶν ἐστιν ἡ ̓ ξαμαρτία. 

ἈΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ϑάρσει. 
᾿ 

τεϑνηκὲν. 

σὺ μὲν ξῆῇῆς. ἡ δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ πάλαι 
ὥςτε τοῖς ϑανοῦσιν ὠφελεῖν. 6600 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

τὼ παῖδέ φημι τώδε τὴν μὲν ἀρτίως 
60 ἄνουν πεφάνϑαι. τὴν δ᾽ ϑ» ἴ Ἁ ϑκι Ἀν ἴω 

ἀφ᾽ οὐ τὰ πρῶτ ἔφυ. 

ΙΣΜΗΝΗ. 
3 ΄ 2 5: 3 

οὐ γάρ ποτ΄. ὠναξ. οὐδ 
5. τὸ' 

ὃς ἂν βλάστῃ μένει 
νοῦς τοῖς κακῶς πράσσουσιν. ἀλλ᾽ ἐξίσταται. 

[Υ͂. δὅ9. 

Υ͂. ὅδδ. καλῶς -- φρονεῖν] 
Τὸ 15. οἴϑεν ὑπαὶ τοῖς --- τοῖς δέ 816 
ΔΌΙα ν 5. οὐ 1᾿ηβύγιπιθηῦ τΘ ἔθυυηρ᾽ 
ἰο λόγοις, 50 ἐπαῦ Απροηθ 585: 
γοὰ ϑ5θϑθιη θα ἴἤο γουγϑοὶ ἴο 
{πῖπκ τἰρηθγ, θη γοῖ βϑϊα 
ὑπμῶῦ ψὸ οὐρῃύ γδύμου ἤο ᾿ἰνο 
ἴπ πορ᾽θοὺ οὗ {π6 ρἱοίγ ἀπὸ 
[9 ὋἢπΠ6 ἀρθδα, πη 416 ὈΥ ἃ 
αἰϊθρυύϑοθῖα!] ἀθαῦμ ὑβγοθῦρἢ 
αϊβοθοαάϊθηοθ το ὑμ6 οἀαϊοῖς; 
ΡαΌΙῸοΘπ π6 ΘοπύγδΥΥ ὑποπρπὺ 
ΤΥ 5601 γτἱρσηῦ ἴπ βαγίηρ' ὑπμδύ 
1 πουἹᾶ τύπου ἅἀ16 ὑβΥοῦρ ἢ 
ἀοπδρίδίηρ ὑπ τδπᾶϑθίθ οἵ 
Οτϑοῦ, ὕμϑδη ἰν αἀϊβουδοθ- 
ἔᾺ]1Υ ΡΥ νυἱοϊαύϊπρ ὑπ6 τϑ- 
ὙΘΥΘΠ6Θ6 ἄὰθ ἤο {πΠ6 468. [1ὴ 
βδυΐηρ ὙΠΊΟΠ, 56 ὑπτιι8 ΒΠΟΥΒ 
{παῦ 586 τατιϑὺ αἴθ, ὙἘ116 56:6 
15. ἴο ᾿ἴνϑ. 9 πηπϑύ τοί ΒΟΥΘΥ͂ΘΙ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπεὺ σὺ μὲν τοῖς, τοῖς δ᾽ 
ἐγω πθδη8 ὕΠπ|6 581η6 ΜΒῖηρ᾽ ἃ 8 σὺ 
τοῖς μὲν, τοῖς δ᾽ ἐγώ, πο {Π6 
τηθίτθ γου]ᾶ πᾶνγα ϑἀτοι6α; Βαΐ 
{Π6 ΓΟΥΤΊΘΥ τοῖς ΔΡΡτοχίτηδίοβ ΠΘΥΘ 
ἰο {π6 βἰριεϊβοδύίοι οὗ [Π8 ΡΙΌΠΟΙΙΝ 
τούτοις, 50 85 ἴο τηθϑ8ῃ τοῖς σοῖς 

λόγοις. 
Υ. ὅδ6. καὶ μὴν ἴση -- ἢ 

᾿ξαμαρτέα] 5.6Π0].: ὅτι σὺ μὲν 
ἔπραξας, ἐγὼ δὲ συνήδειν. 

τὼ παῖδε φημὶ Ὁϊπα.] 

Υ. 51 5ᾳ. δ ΒΟ].: ἡ δ᾽ ,ἐμὴ -- 
τέϑνηκεν" οἷον προηκάμην τὸ 
ξῆν, βοηϑῆσαιν βουλομένη τῷ ἀδελ- 
φῷ. Τῦ 15 βίγδηρϑ πα θθα ΠΥ ΘΏΥ͂ 
Θοιηπηθηύδθου 5Π 014 ἢν θ6θη 88- 
{15ῆ[64 τῖ ἢ 0π|15 ᾿η ουρυθύθθϊοι ; ἴῸΥ 
ΔΉ ΟμΘ συ οι] ἤαγθ 566 [Π6 586 }86 
οὗ {86 »Ραββδρθ, 16 Ὅπ6 ροθὺῦ πᾶ 
β814: ὥςτε τοῖς ξῶσι μηκέτ᾽ ὠφε- 
λεῖν, 50 ὑπδῦ 1 ϑῖη πὸ ΙΟΠΡ ΘΓ 
οὗ ΔΎ 1586 ἴο δ ἰνΐηρ. Βαΐ 
ὑπ6 τηϑϑηΐϊηρ τ Ρ]164. Ὀγ {π6 ἰθοχὺ 
15. ὉΠ15: [ῸὉΥ Π6 Ὑπὸ 18. Π0 ΙΟΏΡΘΥ 
οἵ 86 ἴο {Π6 ᾿ἱγῖηρ, ἡϑύαγα! ν Ὀ6- 
δἴηβ ἴο δγδῖ! ὑπ6 ἀθδᾶ. ΟΥΠοΥ 
ΘΧΘΙΏΡΙ65 οἵ ὠφελεῖν Ἰοϊποα πι᾿ 
π6 ἀδύϊνο τ δα ἀπορᾶ ΡγῪ Μεδύῃ. 
8. 8591. 

Υ. δδ9θ. τὼ παῖδε) 866. ὁπ 
Οϑ4. Ο. 1668. ῬΠΘ ΡΠγα86 τὼ παῖδε 
-- τὴν μέν 1 πᾶγθ ποίϊοοᾶ οἱ 
Υ85. 21 5α. 

Υ͂. ὅ61 58ᾳβ. οὐ γάρ ποτ᾽ “-- 
ἐξέστατ αι] ΤῊ ΒοΒοΙἰδδὺ ΥΥΟΠΡῚΥ 
ἰἸηδοσρυθίβ ὑπθ86 ὑγουθ 85. 1 [58- 
Ἰθη6 αϑϑογίβα ὑἐπῶὺ ρουνϑυβιυ οἵ 
αἰβροβιθίοη 15 οαγοα ὈΥ τ] ΒΟΥ τ 16. 
Θ.6. Ἰηθϑηβ ὑπαῦ ουύθὴ ποβϑα 70 
μ8α Ὀοέοτθ ϑηϊογϑᾶ μα] ΒΓ ]Π 655 
οὗ τοῖϊμᾶ, δ θα ἰο δυὺἱ ἀδθϑᾶϑ 
πγουρ τηϊδέουίαπθ. ΗΕΕΜ. 



δ4 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΚΡΕΩ͂Ν, 

σοὶ γοῦν. ὅϑ᾽ εἵλου ξὺν κακοῖς πράσσειν κακά. δθῦ 
ΙΣΜΉΝΗ. 

τί γὰρ μόνῃ μοι τῆςδ᾽ ἄτερ βιώσιμον ; 

ΚΡΕΩ͂Ν, 

δθ0ῦ ἀλλ᾽ ἥδε μέντοι μὴ λέγ᾽" οὐ γὰρ ἔστ᾽ ἔτι. 
ΙΣΜΗΉΝΗ. 

ἀλλά κτενεῖς νυμφεῖα τοῦ σαυτοῦ τέκνου; 

ΚΡΕΩΝ. 

ἀρώσιμοι γὰρ χἀτέρων εἰσὶν γύαι. 

ΙΣΜΉΗΉΝΗ. ᾿ 

οὐχ ὥς γ᾽ ἐκείνῳ τῇδέ τ᾽ ἦν ἡρμοσμένα. 8170 
βξεν ὦ ΚΡΕΩ͂Ν. β 

᾿ χακᾶς ἐγὼ γυναῖκας υἱέσι στυγῶ. 

: ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ὅ10 ὦ φίέλταϑ᾽ Αἵμων, ὥς σ᾽ ἀτιμάξει πατήρ. 
ΚΡΕΩ͂Ν, 

ἄγαν γε λυπεῖς καὶ σὺ καὶ τὸ σὸν λέχος. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἡ γὰρ στερήσεις τῆςδε τὸν σαυτοῦ γόνον; 

Ν 508. σὺν Ὀ1πα.] 
Υ. 07. εἶσι χατέρων. 
Ὑ τ 0) 

Πιμαου ἢ} 
Ι αν ϑϑιρηθα {Π15 νου86 ἴο Απθὶροηθ ὁπ {Ππ6 φαὑπουῖν 

οὗ βϑυούδὶ Μ55. ψτῦ {Π6 ΔΡΡυορδύϊοῃ οὗ ΒοΘΟΚ μα δαιονοτῃ; τ 
18. ΘΟΙΒΙΠΊΟΗΪΝΥ οἾνθη ἴο 5Π1616. 

Υ. ὅ12. 

Ὁ. ὅθ8. ᾿ξὺν κακοῖς] 6]. σὺν 
τῇ ἀδελφῇ. Οπ {π6 Ρ]υγ8] 866 
10, 
Ψ 568. ἀλλ᾽ ἥδε μέντοι μὴ 
λἐγ᾽] Οπ ἥδε 566 Μεύί. 8. 280, 
δα 6141, οα Ἐππν, ἘΠ, 657. 

ν.ὅ06. ΒΘ ΒΟ],  νυμῷῳ εζα᾽ ἀντὶ 
τοῦ τὴν νύμφην. ὅδ60 ΡΟΥΒΟΙ 0Π 
ἘΠπτ. ΟΥ. 1081. 

Υ. ὅ61. ἀρώσιμοι -- γύαι 
586 Ε]115]1. οἡ Επαχ, ἩΘΥ80]. 839. 
αὶ Μ δύ. 8.117. το {π6 ᾿1110]6 
Ῥάββαρο οἵ, Οϑά. Κὶ, 1186 δηα 1282 
56. ὙΠ} {π6 ποῦθ. ὅ.6}}0].: ἀρώσι- 
μοι" παιδοποιήσιμοι, εὐγεώργητοι. 
Νοίϊοθ. {πΠ6 οοιηρὶθίθ ἀρϑθῆοθ οὗ 
Κιηάπμοθα πᾷ δῇαοροίίοη, συμ ῖο 
ΟΥθοπ 5. οσᾶ8. ΘΧΒ ΘΙ. 

Υ. 808. οὐχ ὥς γ᾽ -- ἡρμο- 

[ἯἼτμον Ὁ ϊπά.] 
Αραϊηϑῦ {π6 ΜΚ. 1 πᾶν αβϑίρῃθα ὑπὶ8 νϑύδθ, τιϑαα Πν 

σω ἐν αἹ Ιββθῃθ βαγβδ: Βαὺ ΠΟΥΘ 
ΔΥΙ͂Θ ΠΟΘ Πἰγίηρ ΠΟ 816 50 
πηϊδοα δ Ηδοίίοὴ θᾶ Δηΐὶ- 
σ0η0. 66 Μδύμ. 8. 297. ποῦ. 2. 
ΕῸΓ {Π6 ΡΙΌΓΑ] Ραυθοῖρ]ο οἵ, γν. ὅ76, 
δεδογμένα. 

Υ,. δ609. κακὰς --- στυγῶ) ΕὸΥ 
[Π6 ἀεϊίνο Νϑνθ. Θοιηραγθ5. Η οἵη, 
1. ὙΠ, 21: Τρώεσσι δὲ βούλετο 
νίκην. ΥΠΠ, 204: σὺ δέ σφισι 
βούλεο νίκ ν. 

Υ.ὅ11. ἄγαν γελυπεῖς οἴο.} 
οἵ ὑγοιθῖθ τ ὅθ. 0 

ὙΠῸ γοῦν παρίϊα]15. Οἱ, ΑἹ. 
ὅ89: ἄγαν γε λυπεῖς. 80 ἀνιαρῶς 
λέγεις ΔΌονΘ ν. 810., οἡ καὶ σὺ 
καὶ οἷο. οἵ, Α1. 1147: καὶ σὲ καὶ 
τὸ σὸν λάβρον στόμα, Ὀ651465 ΤΥ 
ΟΥ̓ΒΘΙ ΘΧΘΙΊΡΙ65 οὗ ὉΠ6 βϑιηθ Κἰηᾶ, 



Ψ.ΨΎΉΎ Π Ύ αν Ὑ ΎΥΤ, 

» - ἊΣΓ. Ὗ Ε 

“δι καὶ σοί γε κἀμοί. μ 

ἈΝΤΙΓΌΝΗ. ἯΚΕ 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

“Διδης ὁ παύσων τούσδε τοὺς γάμους ἔφυ. δ7ῦ 
ΧΟΡΟΣ: 

δεδογμέν᾽., ὡς ἔοικε, τήνδε κατϑανεῖν. 
ΚΡΈΩΝ, 

μὴ τριβὰς ἔτ᾽. ἀλλά νιν 
κομίξετ᾽ εἴσω, δμῶες εὖ δὲ τάςδὲε χρὴ 

. γυναῖκας ΤΑΙ μηδ᾽ ἀνειμένας ἐᾶν. 
φεύγουσι γάρ τοι χοἑ ϑρασεῖς. ὅταν πέλας ὅ80 
ἤδη τὸν Διδην εἰφρορῶσι τοῦ βίου. 

ς ΧΟΡΟΣ. 
᾿ς (στροφὴ α΄.) 

.δ80 εὐδαίμονες. οἷσι κακῶν ἄγευστος αἰών. 

σίγοη ἴο Ιβϑιηθηθ, ἴο πΠ6 ΟἸουθ, ὙΠ Π6 ΔΡΡΙΟΥΔ] οὗ ΒοΘΟΚΗ. 
Ἰβιήθηθ σοι] ποὺ 186 ἴπθ886 νγοσαβ αἰου δῦ 5Πη6 μά 5β8ϊα ἴῃ ν. ὅ66. 

Ὑ. ὅϊΤ4. 1 ἤμᾶνγο δϑϑιρηθα {Π15 ν ῦδ ἴο ὕπ6 ΟΠοῦιβ ᾿πϑίθϑα οὗ ἴο 
ΙβΙη6η6, οἡ {Π6 Δα ΠΟΥ Ἱ οἔ οοᾶ. Ατρ΄. χα 1Π6 ΔρΡΡρυορδύϊοη οὗ ΒΟΘΟΚΒ. 

Υ, ὅτ0. 
νας ἐᾶν 15 Πιπ ον ξ᾽ 5 ΘΟΠ ΘΟὕΌιΧ6, 
κας εἶναι τάςδε, μηδ᾽ ἀνειμένας. 

εὖ δὲ τάςδε χρὴ γυναῖκας εἶλαι μη δ᾽ ἀνειμέ- 
Μϑ5. ἐκ δὲ τοῦδε χρὴ γυναῖ- 

ΤῊΘ ΔΡρϑυχαϊυ οἵ τ Β1Ο ἢ 15 βατἢ- 
ἸΘῪ γ0611] 5πονη ὈὉΥ ὈΙπ ον ἴῃ 15 ποίοθϑ ἴο ὕπΠ6 Οχἔογα οαϊοη 
1880. Ῥ. 206 54. 

Υ. ὅτ14. δεδογμ ξέν᾽] Οπἱ {ΠΗ 
ΡῬΙΌΣΑΙ] 566 Μδύ, 8. 448. 1., δα 
ὁοη ἐπ οπιϊϑϑίοη οἵ ἐστίν 8, δ8ὅ9; 
ποῦ. 

γ. δ᾽1ῦ. καὶ σοί γε κἀμοί] 
ΗΘ βδγ8; 85 ἰὖ 566 1185 ὕὅο 66 
δ) 1 πᾶν ἀρθοόγοσα, 80 [1ἴ{ 
ΘΙ ο 26 κου 186, 1. 6. 
1 πᾶν ἀθογθθᾶ ψμϑῦ γοὰ {μῖηΚ 1 
μανο ἀθογσθοᾶ. ΤῊ15 15 ΒΡΟθ 1 ἢ 
1 οΥη655, ὃ πηρϑύϊθμοθ 8πᾶ 
ΔΏΘΘΥ αὖ ὑΠ6 46Ι]αΥ. 

1014. μὴ τριβὰς κα ἰ 6. μὴ 
τριβάζετε ἔτι, μηκέτι τριβὰς ποι- 
εἶσϑε. ΤΠ δαϊθουβ φιοίθ Αὐἱδύο- 
ΠΡΙ8 πη), ΑΟΒδγη. 861: μή μοι πρόφα- 

σιν. γε5Ρ.1114: μή μοί γε μύϑους. 
Απᾷ ἔγοιη π6 1ιδύϊη τυυϊίθυβ ΟἿο. 
ἅς ΕἾ. 11, 6: ὕπτια 1116, ἸΏ ΘΙ, 
ἱπαπῖύ, 1 ΘΙ ορδηαΣϊ, 51 νἱ- 
ἀοῦθατ. 1014. ΤΥ οχίχ.: βούαρα- 
Ἰὰ τὴ, ἰπαῦϑη, ΘΡΘαΩΥΙ, 56 
νἱἀοθιμηα5. ὅθ ΒΟΥΡΊΙΘΥ οἢ 
Αὐϊβύορῃ. 1. 1., δοΒδοῦθυ οα 1. 
Βοϑ. Ρ. 686, Ηδ᾽παᾶογΐ δπὰ 5.0 811]- 
θδῦτῃ οη ΡΙ]αῖο Ῥγοίβρ', Ρ. 818. Ῥ. 

γ' 516 54. εὖ δὲ -- ἀνειμέ 
νας ἐᾶν) 50 Α]. τῦϑ: εἶρξαι 
κατ᾽ ἤμαρ τοὐμφανὲς τὸ νῦν τόδε 
Ἅἴανϑ' ὑπὸ σκηναῖσι μηδ᾽ ἀφέντ᾽ 
ἐᾶν. δια ΕἸ. δ16: “ἀνειμένη μέν, 
ὡς ἔοικας, οὐ στρέφει. 

Υ. ὅ78 5. ὅταν πέλας -- 
τοῦ βίου] πο ροηϊίνο τοῦ βίου 
ΒΘΘΙΩ5 0 ἀδθρεπᾶ οὐ πέλας. Αἱ 
ἴπ656 υοσᾶβ, Δπθροη6 δηα ᾿ΒΙΏ6 6 
8Υ6 16 οὔ 1Π6 βίαρθ, ψ 1116 Οὐθοη 
ΤΘΙηϑη8. 

Υ, ὅ80---619. Τὴ ΟΠογαβ ἔοτγο- 
βϑϑίηρ' ὕπ6 ᾿ηρϑπαίηρ' ἀθϑῃ οὗ Απ- 
{ἰρΌΠ6, 08115 το τηϊηα {Π6 τηΐβουα Ὁ] 
ἔαϊα οὗ ἴῃ 016 γ8ο6. οὗ Τ,088- 
Οα15,. ΘΟΙΩΡ]ΔΙηΐπρ ὑπεῦ 8}1 70 816 
ἀοβοθπαβα ἔγοτση ὑπ ο56, ΠΡΟ Ὑγ ΠΟΙ 
ὃ Πρδυθη-ϑοηῦ δ θυ Πδ5. ΟἼΘΘ 
8116}, ΔΥ6 δυϑὺ δίξου μαγαβϑϑϑα νὰ 
ΤΥΟῸ165 ὈΥ ὑπ6 ροᾶβ. ὙΠπὰ5 {Π6Ὺ 
βύωϊθ ἐπαῦ 411 {π6 γοϑὺ οὗ {πὸ 1,8Ὁ- 
ἀεδοϊᾶδθ μα Ῥθθη ἰογηθηϊθα τ] ἢ 
οι 165 ἔγοιη Π6 1 ΥΘΙῪ ΟΥΡΊΗ, 
δηα ἐπαῦ Απίϊροπο, {π6 Ἰαϑὺ οὗ 1Ππ6 
γδ6θ, νγὙαδ᾽ ΠΟῪ δροιῦ ἴο 50} 8. 8 
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οἷς γὰρ ἂν σεισϑῇ ϑεόϑεν δόμος. ἄτας 
οὐδὲν ἐλλείπει γενεᾶς ἐπὶ πλῆϑος ἕρπον" 

ὁμοῖον ὥςτε ποντίαις 
οἶδμα δυςπνόοις ὅταν 

ὕ8δῦ Θρηήσσῃσιν ἔρεβος ὕφαλον ἐπιδράμῃ πνοαῖς, 
κυλίνδει βυσσόϑεν κελαινὰν 

"» » 4 ϑῖνα καὶ δυςφανεμον. 
στόνῳ βρέμουσι δ᾽ ἀντιπλῆγες ἀκταί. 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 

ἀρχαῖα τὰ Παβδακιδᾶν οἴκων ὁρῶμαι 

ΓΝ. ὅ86. Θρήσσαισιν Ὠϊπᾶ.] 

τη ΒΘ ΓΆ016 ἀθοῖῃ Ὀτουρηῦ ἀθοὺὺ ὈῪ 
ὑπ6 νὑ1}} οὗ {π6.σοά8. ὍΠΟΥ αἴξου- 
νγαγαρ ἀδβοδηῦ οὐ ὑπ6 ᾿ἴηυῖηο 10 ]6 
Ῥονγοῦ οὗ ὅονθ, δϑϑϑυθηρ' ὑπαὺ ΠΟ 
θη Οδη δϑ08ϑρ6 ἃ οδἰδιηῖϊυ ἱπι- 
Ῥοϑϑᾶ ΡΥ πϑορϑϑιύυ; δηᾶ {πδὲ β. 6} 
ΠΟΡΘ μὰ ἔγθαθῦθηῦ νυ 164 τηθὴ ἴο 
0Π6 ΘΟ 55105). Οὗ ΟΥ̓́Θ ἴῃ [Π6 
γεΐηῃ οχρροϊδίϊοη οἵ ϑϑοδρίηρ' 601], 
8116 ὑπ Ὺ [81] ἴο ρῬϑιθοῖγθ ὑποὶν 
ΡΠρμῦ, πιπ 01} ΠΠπῸῪ 841] ᾿ηἴο ὑπ6 τηοϑύ 
οχύγθιηθ αἀβηροῦ; ἰῃ ὃἃ8 ΤΟ ἢ ἐ5 ἃ 
μδᾷ ἀδθϑᾶ ἄρρϑδῦβ ροοῦ ἴο {Π6 Ἰηδὴ 
ὙὙΠ056 ΠΪΠ4 15 Βύγ θη Ὀγ. {Π6 ΡΟΘΒ, 
ὙΠῸ οἷν Βΐπι ἃ βθθιηΐηρ' Δ ΌΒΘΠΘΘ 
ἔγοτα οϑ]διιλῦυ Τ[ῸΥ ἃ 5ποσγῦ {ϊπ|6, ἴῃ 
οΥ̓ΘΥ ἴο ΘΟΘΟΙΏΡ 15} 15 ἀθ δύσι οὐ] 0}, 

Υ. 80. εὐδαέμονες --αἰὠν] 
ΗΔΡΡΥ δ1ῖ6 ὑπο, ΠπῸ πᾶγν6 
ΠΟΥΘΥ Οχρουϊθμῃοθᾶ δυρπύ οἵ 
111. ΤΠ 56η86 οὗ π6 [0] Οἱ Πρ’ 
ὙΟΥ͂Β 15: ΤΟΥ ὉΠΘΥ ΠΡΟῚ Ὑ ΠΟΙΏ 
ΒΥ 1}} δΒ885 οὔποθ θόθδῃη βϑῃΐῦ 
ὈΥ 86 ρσοᾶβ, οἷο ΕῸΥ ὑπ 86η- 
υϊπηθηὐ οἵ, δ αν, ΕἸ. οχύγ,: χαέρετε᾽ 
χαίρειν δ᾽ ὅςτις “δύναται, καὶ ξυν- 
τυχίᾳ μή τινι κάμνει ϑνητῶν, εὐ- 
δαίμονα πράσσει. ἘΡΥ ἴπ8 Ρῇγα86 
κακῶν ἄγευστος οἴ. ῬΙ]δί. ἀθ Β6ρ. 
Ρ. δ76: ἐλευϑερίας δὲ καὶ φιλίας 
ἀληϑοῦς τυραννικὴ φύσις ἀεὶ 
ἄγευστος. 

Υ. ὅ81 54. ἄτας οὐδὲν ἐλ- 
λείπει) Νονο αποίο5 Αὐἱβὑϊα, 
ἅς βοοϊοῦ, ρ. ὅ02: οὐδὲν αἰσχύνης 
ἐλλείπει. 

Υ. δὅ82. 
Ταῖογαν, 

γενεᾶς ἐπὶ πλῆϑ' ος] 
πηΐο ὑπο {1ΠΠ1πηρ ἀ Ρ 

οἵ {Π6 Γ8δ6θ6, 1. 6. ἴο ἐπ6 Ἰαϑὺ οἵ- 
Βρυϊηρ᾽ οὗ {πὸ ἔα} γ. 5.0 ῬΒΙΙοοί, 
122: πλήϑει πολλῶν μηνῶν, ΘΠ 
Τὴ ὃ Ἢ Υ͂ τη 5 ἃῖ6 {1111 6. 
Οἱ ἕρπον 7οἰποᾶ τὶ οὐδέν, ὙΠ Θ ἢ 
τὸ ουρηῦ ἴο Ὀ6 τοίθυγϑα το ἄτας, 
500 ν᾿. 296. 

Υ. ὅ88---ὅ88, ὁμοῖον --- ἀκταί) 
ΤῊΘ 56η86 15: ΟΥ̓́Θ ὃ5 ἃ 8ᾶγΥ6, 
ΜΠ ΘΗ ἰὐ ΓῸΠῚ 5 ΔΙΟΠρ ὑπ ἀδΥ- 
Ὡ655 Οἵ ὑπῃ6 ἅθδ6ρ, ἀγίνγϑθῃ ὈΥ 
ὉΠ6 νἱοϊθηῦὺ ΤΠγϑοῖδη ΜὙ1Πη68, 
ὙΠΙΘΟΉ Ὀγοοα ΟΥ̓ΘΥ ὑπ δύθυϑβ, 
γ0}15 ἂρ ἔγοιῃ πῃ ἄθϑρ 18 6 Κ 
δηἃ γτοϑῦϊοθθ βϑηαβ, ψΜΠ116 
Πῃ6 5ΠοΥ65 τΤϑϑουῦηᾷ σψιῦῃ ὉΠ 6 
0156. ΤῈΘ {πἰγτὰ ρᾶτὺ οὗ {π6 οοτη- 
ΡῬΦΥΪΒΟΩ 15. ὑΠ15: 16 Δ ΓὩμλγ θ6- 
ΘῚΠ5. ἴο βου Πθαυθη-ϑϑηῦ 1115, 15 
ὙΠ0]6 ρῬοβύουιυ 15 παυαβθθα ὈΥ οἃ- 
Ἰδιη 1685, ΘΥΘἢ 85, θη {Π6 568 15 
γοΧχϑᾶ ὈΥ ἴοι μη8, 108 Ἰονγϑϑῦ ἄθρίμ5. 
ἃγθ αἰβύαγθοα, ΤῊ6 πογάβ ὁμοῖον 
ὥςτε ἃτθ τιϑ8ᾶ ἴῃ ἐπ 58 Π16 ἸΔΟΥ͂ 
ὈΥ Ἐπὶ. ΟΥ. 697. δυςάνεμον 15 
ΤΙΡΉΘΙΥ θχρίδῖηθα ὈΥ ὑπ 5 980].: 
τὴν ὑπὸ ἀνέμων παραχϑ'εῖσαν. 
50 δῦονθ συ. 8ῦὅ8. δύςομβρα. Οη 
{π6 ροβίψίοη οὗ ὑπ ραγίΐοϊο δέ οΓ, 
ΕΣ]. 51. οα Ἐπιγ. ΒΘΘΟΙ. 16. 
Ὗ. ὅ8ῦ. ἔρεβος ὕφαλον͵ Ἶ, δὶ 

τὸ μέλαν τῆς ϑαλάσσης βάϑος. 
ΨΦΑΟΟΒΆ. 

Ὑπ 89. 56. ἀρχαῖα -- πέ- 
πτοντ)] Τί6 ποτὰ ἀρχαῖα ονΐ- 
ἀθηῦν ἀἄοοθ ποὺ ΠΟΥΘ ῬΟβθ655 ὕΠπ0 
ἔογοθ οὗ δὴ δα]θούνγε 850 ᾿ππῸ ἢ 88 
οὗ δὴ ϑᾶάγουρ, μϑίηρ' ϑαπινα!θηΐ ὕο 



ὅ00 πήματα φϑιτῶν ἐπὶ πήμασι πέπτοντ΄᾽. 

ἈΑΝΤΙΓΟΝΉ. 

οὐδ᾽ ἀπαλλάσσει γενεὰν γένος, ἀλλ᾽ ἐρείπει 
ϑεῶν τις. οὐδ᾽ ἔχει λύσιν. 

» ᾿Ὶ 3 ς Ἁ 

νυν γαρ ἑἕσχατας υπὲρ 

ῥίζας ὃ τέτατο φάος ἐν Οἰδίπου δόμοις, 600 

θ᾽ χατ᾽ αὖ νιν φοινία ϑεῶν τῶν 
νερτέρων ἀμᾷ κοπὶς, 

ἐξ ἁ ἀρχῆς, δηᾶ {πΠῸ δα]θοῦνο φϑιε- 
τῶν τηυδῦ Ὀ6 Ἰοΐηθα ὑῖἢ Δαβδα- 
κιδᾶν, {Π|0 Ρῃταβο πήματα ἐπὶ πή- 
μασι πίπτειν ταθϑηΐϊηρ' ὑπαὺ 6Υ1] 
ΓΟΊΙΟ 5 ΘΥ1]. ΟΥἿὉὈ Μὰ ύ.8.408.8. 
ΤΠΘ 56η86 5: ἔσοιη {ὉπΠ6 θ6ρΊη- 
Ὠΐπρ ρου θῖνα Π6 ὑΥο0ῸὈ168 
οὗ {π16 ἀθδα οὗ ῃ6 ἔδιῖ]γ 
οὗ Ταρθάδοι5 ϑιιοοθοαϊηρ ὅο 
ΓΟΙῸ 165, 1. 6. 1 566 ἐπδὺ ὕΠο86 οὗ 
{πΠ6 Ποῖι886 οὗ [Π6 Τα ρᾶδϑοϊάαθ 0 
πᾶνθ γού αἰθᾶ, ἤᾶγνθ 811] θθθῃ 
ὙΣΟίΟΠΘα, 50 ὑπαῦ ονἹ]β 6 Υ6 88πο- 

- σοΘαρα ΒΥ ΟΥ115. 1 Βᾶγθ ΔΙΓΘδαῪ 
πούϊορα {Π6 τι88 οἵ οἶκοι ἴο 5'σηΣ 
ΒΥ Ὁ ῬΕ11..179: 

Υ. ὅ91. οὐδ᾽ -- γένος] ΝΟΥ 
ἄἀοθ5 οὔθ. ρομδγδίϊοῃ ἔγθθ 
ΔΟΥΠΘΙ ἔΓΟΠῚ ἸΏΣΒΘΙΥ ἷ. 6. ἃ8 
ΒεπηοΚ ΥἹΡΉ ΠΥ οχρ δ ῖη5: ὑπο 1186 
οὗ {πΠ6 ρδύθηΐβ ἄοθβ ποὺ ἀγϑΐῃ 
{π6 οὰρ οὗ ψιυθίομθᾶμπθϑθ, 50 ὑπϑῦύ 
61 ῬΙΟΡΘΩΥ ἸΆΔΥ ΡῸ ἔγθ ἔτοτη 
10. ὙΠ πγοστᾶ ἐρείπτει 15. ] βρ' δ} ]Υ 
τπιϑοα Ὅγ ἐπ ροβύ, ἤο θορϑύθ {ῃ6 
Ποῖ οὗ ἐπ Τιαθαθοϊᾶδα πὰ 8 
ἴγεθ βύσιοκ ἀονγῃ ὈΥ {Ππ6 ροάβ. 

Υ. ὅ92 5ᾳ. οὐ δ᾽ -- λύσιν] Ηοτ- 
Ἰηϑ Π ἃπά ΟὔΠΟΥΒ ὑπίηκ {Π6 58Ὀ- 
θοῦ τὸ πήματα: 1 ρῬυθῖου γενεά 
γγ Ιο0ἢ μ85 7π8ὺ ΟΘΟΙΥΥΘΩ͂, δη τητιϑῦ 
θ8 ΒΌΡΡΙ16α ΒΘῇογθ ἐρείπει. λύσιν 
ἔχει 86. πημάτων τηθϑη8 ὕΠ6 5816 
δ5 λύεται πημάτων. 

Υ. 598---ὅ97. νῦν γὰρ--- Ἐρι- 
νύς}) ΕΟΥ ΠΟΥ ὑμπδὲ 11ρ} --- 
ὙΠΙ1Ο νὰ οχίθηαοα ἴῃ {86 
Ποῖιιθθ6 οὗ Οραϊρῃ5 ΟΥΘΥ ὑπ6 
18 γτοοῦ οὗ 15 γτ806 -- ὑπεύ 
7ἪὉπΠ6 ὈΙΟΟΟΥ Βογύμβο οἵ ὑμ6 
16 Υ 8] ἀρδιύϊθϑθ, [0110 οἵ 
ΒΡΘΘΟΝ δηᾶτηδάη 6585 οὗἉ πεῖ ἃ 
ὃ δ᾽ δῖ ΤΠ ΟὟ 5 ἀονπ. Αηᾶα το ΠΘΔΥΥ 
ὍΠπ6 5810 Ῥαγρονῦ ἴπ6 59}.0].: νῦν 
γὰρ ὅπερ ἐτέτατο φάος καὶ σω- 

τηρία͵ ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ Οἰδίέπο- 
δὸς ἐσχάτης ὑπὲρ, ,ϑέζης, ἀντὶ 
τοῦ ὅπερ ἔβλαστεν ἄνω τῆς ῥίζης 
ϑάνατος καταλαμβάνει. ΤἼι6 ροϑί 
ΘΟΙΏΡΘΙΘ5 {Π6 γδοθ οὗ ὅπ6 Τα αδο]- 
δ τ ἃ ἐγθα πσόν ον, ΟΠ6 
γοοῦ δ]Ίοῃμθ Ῥεϑϊηρ' οἵ, ἔγοιη ΠΙΡἢ 
ὃ ὩΘῪ {ὑγ66 τηϊρηῦ δρϑΐη ΒΡΥΪηρΡ' 
ἔουῃ. Απᾶ ὈΥῪ {πῖ5 τοοῦ 15 τηθϑηὺ 
ΑΠΠΡΌΠΘ, ἔΓΟΙΩ ὙὙΠΟΠῚ ὑπ 6 γ6 νγϑῶϑ 
ὃν ῬΙ] Θαβίηρ' ΠΟρ6 ὑπαῦ θη 5η6 νγ88 
ν΄εοααρα ἴο Ἡδοϑίηοῃ, [0 ὙγΠῸ1ὶ 516 
μΒεα Ῥθθὴ Ῥοίγούμθα, ὃ ΠΘῪ 866 
γα] βρυΐηρ Του. ΤΠ6 ΟΠουαΒ 
585 ὑπῶῦ ονϑη {ῃδὺ Ἰαϑὺ γοοῦ 15 ΠΟῪ 
οχυϊγρεαίθα ὈγΥ {π6 ἀοιν {πνοιρἢ 
[π6 πιδάῃθδββ οὗ ΑῃΕρΡΌΠΘ. 

Υ. ὅ98 5ᾳ. ἐσχάτας ὑπὲρ ῥέ- 
ξας]}] Α τπιοϑὺ Ροθύϊοδ! ΘΧρυ β5Ί 0}, 
τ ΓᾺΥ τοῦθ ρουδοθ δηᾶ ἔογο6 
π8ῃ γγοι 6 θοπυθυϑᾶ ὃῃ ἐσχά- 
τὰς ἐκ ῥέξας. ΕΟ Υ 5. 6Π0].: 
ἄνω τῆς ῥίζης. 

Υ. δ9ῦ 56ᾳά. κατ᾽ αὖ -- ἀμᾷ] 
6 οδπποῦ, δ8 ὑμ6 Τ]6 τηῖρ ῇ γθ- 
ααΐγθ, ΝΥΝῚ {πὸ νογᾶ ψνὲν [ο φᾶος, 
Ὀθοϑιθθ φάος οδηποὺ θ6 βϑϊα κατ- 
αμᾶσϑ'αι. ὁ ταυιβύ ὑμπϑυθου Ἰοΐῃ 
0 νι ῥέξας: πΠῖο 0Π6 56η856 
ἴοο Ὑ0111 δαταϊῦ: 5η86 ἼὙὴῸ 8Δ10η6 
Βοοιηθα οί ὁ τοοῦ ὕο ΘΓ 
Βοίονυ ὅο ὅπ ἔβαν οὗ Οὁ6- 
αἰραβ, 1. 6. ΒθΘθιη64 ο Ρ6 86 
Βορθ οὗ ἃ ποὺ βοηθυϑδύϊοῃ. 
ΤῊΘ ποτὰ φάος 15. οὔϑθηῃ ιτιϑϑοᾶα οἵ 
Ῥθδυϊηρ' ΒΝ δια βοξοίγ. ΕῸΥ {Π6 
Ρἢγαθ0 δέξαν καταμᾶν οἵ. Α1.1178: 
γένους ἅπαντος ῥίζαν ἐξημημέ- 
νος. 8ϑῃᾷ Υ 8160Κ. Ῥιαύν. Ρ. 220, 
ἔοΥ ὑπ ἐπιθβὶβ κατ᾽ -- ἀμᾷ Οϑοᾶ. 
ΟΣ ΘΥ θα: (1688). 

Υ. ὅ96. κοπὶς] ἃ βΒποτα 15 88- 
βίρῃθα ἴο ὑπ ἰη ἔθου πα] ροαβ ὈΥ ἃ 
Ροθίϊο ἔγϑθάοιη. 80 ἴο ον μά- 
κελλὰα ἴῃ ΑΘ 50}. Αρ. ὅ88. ΑΥ δύ. 



δ8 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

λόγου τ᾽ ἄνοια καὶ φρενῶν Ἐρινύς. 
, (στροφὴ β΄.) 

τεάν,. Ζεῦ. δύνασιν τίς ἀνδρῶν ὑπερβασίᾳ κα- 
τάσχῃ, θ0ῦ 

000 τὰν οὔϑ᾽ ὕπνος αἷρεῖ ποϑ᾽ ὁ παντογήρως, 
οὔτ᾽ ἀκάματοι ϑεῶν 

-» ἩΓΡΑ ρν τον ᾿ , ΄ 
ὑῆνες  ἀγήρῳ δὲ χρόνῳ δυνα- 

Υ. ὅ98. ΤΠ ἔδου {πῶὶ {πΠ6 ΜΆ5. ΜΠ ὁπ6 Θχοθρέϊοῃ γϑδᾶ κατά- 
σχον δα ποί κατάσχῃ ῬΥον 95 πούῃίπρ' μογθ. 6 βιθ)πποίϊνο, τυ 8119 
10 αὐ|6 5105 ὑπΠ6 ρδβϑαρθ, 15. 85. 10} ἴῃ δοοογάδηοθ τι 411 ο185- 
5108] τιϑαρ8 δ5 ὕΠ6 ορίδγο 15 αρϑῖηϑῦ 10, ΟἿ, ΤΥ βγῃύαχ 8. 27. Ρ. 17 5. 
ΤΠΘ Ραββαρθ Οϑᾶ, Ο,, 1418, 15. πὸ Δανπου νυ ἔου ὑπ ορίαίνο, ἴον {π6. 
Ροού θυ θη! τγούθ: πῶς γὰρ αὖϑις αὖ πάλιν στράτευμ᾽ ἄγοιμ᾽ 
ἂν ταὐτὸν εἰσάπαξ τρέσας; 

[Υ. ὅ99. τ. Ζ. ὃ. τ. ἀνδ. τ--Ξ ὑπερβ. Ὁ ϊπᾶ.] 
Υ. 601. 1 αγβθ σγϑίαϊπρα ἐπ Μ5Κ, γτϑδᾶάϊηρ, διποῦρη ου ἀθΠῪ 

οοΥπρῦ, 85 ὕπ6 τηθίσο οὗ {πΠ8 δῃη ιβίγορῃϊο νϑῦβ6 5Πονγβ. 1 δὴ που- 
ΘΥΟΥ ποῦ γϑὺ οουΐαΐη Ππᾶὺ ΟΡΠΟΟΙ65. αἸα τυῖῦθ, Ὁποαρῆι 10 15 ααϊίθ 
ΟΙθαν {παῦ ἀκάματοι 15 1π8. ἰηὐογργοίδιϊου. οὗ ἈΠΟΙΠΟΣ νοτά. Ηθηοθθ 
Ῥῖποτῇ τοδᾶβ: οὔτ᾽ ἄκοποι ϑεῶν νιν. 

ΟὟ, 602. Α ἴον ΜΚ. πᾶνθ ἀγήρως. Ὑπῶῦ {π6 οογγθοῦ τοδάϊηρ 
1β ἀγήρῳ, τηδῪ θ6 πηδουβίοοα ἔγοιη ΡΟΣ 11,14: Ὑπερέδης δὲ τὸν 
ἀγήρατον χρόνον, Σοφοκλῆς δὲ τὸν ἀγήρω, χαὶ Πλάτων τὸν ἀγήρω 
κόσμον. 

Υ. 602. μην. ἀγ. δὲ χρ. δυν.Ξεεκατ. Ὀλ. αὐλῶν, αἴ. 

Αν. 1240. δθᾶ χαλινός Α 650}, 
Ῥτομι, 677, ἰο Μαῦβ μάστιξ Α 650}. 
Αρ. θὕ4ά, ἴο ομαθ 186 61] 81 
Ηοταὶ. 0. ΠῚ, 20, 11. ἘπΡ. 

Υ. ὅ98 56ᾳ. τεᾶν, Ζεῦ, δύ- 
νασιν οἷο. ΤῈ ΟΒουιϑ ῥτοοθϑᾶβ 
ἴο ΟΘΙο ταῦθ πὸ ρόονγοῦ οἵ δον, ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ἴο 5Ππ0ὺν7 ὑπῶῦ πὸ ὁΠ6 οὗἉ τηοΥ- 
[815 δὴ Θβϑοδϑρθ ὑπῶῦ οδ]τλίυ ἀ65- 
ὑϊηθα Ὅν {π6 ἀοιῦγ, οἵ 1 {ΠΘῪ 
μδά 7πδῦὺ ΒΡΟΙΚΘΗ. 

Ὑ. 600 54ᾳ. τὰν -- μῆνες] Ηβ 
βδυ5 ὑμπεῦ ὅΙθθρ δηᾶὰ Ψίμθ, συ ἢ 
Βαρᾶτπθ 411, βΒαρθαπο ποῦ {6 ῬΟΥ͂ΤΘΥΙ 
οὗ δονυθ. Αβ ἰο 5166}, ὑπ8 Ῥοϑύ 
ἈΡΡΘδΥΒ ἤο Πᾶνθ ἐΟ]ονγοα ἨοπΊΟΥ, 
1, ΧΙ, 242 564. τὴν δ᾽ ἀπα- 
μειβόμενος προφεφώνεε νήδυμος 
Ὕπνος" Ἥρη, πρέσβα ϑεά, ϑύγα- 
τξρ μεγάλοιο Κρόνοιο, ἄλλον μέν 
κεν ἔγωγε ϑιεῶν αἰειγενετάων 
δεῖα κατευνήσαιμι, καὶ “ἂν ποτα- 
μοῖο δέεϑρα ᾽Ωκεανοῦ, ὅςπερ γέ- 
νεσις πάντεσσι τέτυκται᾽ Ζηνὸς 
ὃ οὐκ ἂν ἔγωγε Κρονίονος ἄσσον 
ἱκοίμην, οὐδὲ κατευνήσαιμ᾽, ὅτε 

μὴ αὐτός γε ἀνανςς Ἠδθ6 εἴϑὸ 
Θ᾿ πἀθ5 ὅο ὑπ6 τϊρτΥ Ρονγου οὗ 
ΚΙ6Θ6Ρ ἴῃ 1]. ΧΧΙΝ, ὅ: οὐδέ μιν 
ὕπνος ἤρει '“πανδαμάτωρ. Θα; ΣΧ, 
878: χαδ δέ μιν ὕπνος ἤρει παν- 
δαμάτωρ. ΤθΥθ βθθιὴ8 ἴο θ6 0 
ἀουθὺ ὑπᾶῦ Βορθοοθ5. Ὀγ {π6 8ᾶ- 
76 ον οἀαρα τηϑϑπῦ ὅο ΘΧΡΥΘ55 ὕΠ6 
βϑιὴθ 1ᾶθϑ 85 ἩΟΙΠΘΥ ὈΥ πανδαμά- 
τωρ. Βαΐ 5Β'ποε παντογήρως, [16 
γοϑαΐηρ οὗ πὸ Μ55., οουἹᾶ ποῦ 
θῈ υϑ8α ἴῃ {Π15 ΒΘΏ86, 1 {8 10Κ, 
ἢ ΕΠΙΩ ΡΘΥ, ὑμπῶῦ πα ροϑὺ τοιιϑὺ 
μᾶνθ υυυϊυθη βοιηθίῃΐηρ' 6156, {6 
ΒΦ 6 ἴῃ 56η86, 88 παντοδμάτωρ. 
Οπ ἔπ ρονγϑυ οἵ Τἴτηθ οὗ. ΟΘα,0.609: 
ὁ παγλρατὴς χρόνος, ΑἾ. 646. 114. 

Υ. 601 54. δ΄ 680].: οὔτ᾽ -- 
μῆνες" ἀντὶ «τοῦ ἡ τοῦ χρόνου 
περίοδος. Βυΐ ὅπθ ρῆγαβο ϑιεῶν 
μῆνες οἵ, Ἡοπι. 11. 11, 184: ἐννέα 
δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυ- 
τοί. ΤἼηΘ τποητηϑ 806 βγ] θα ἀἢ- 
υϊγθοα οἡ δοοοιπῦ οὗ {πον οοη- 
πα] οοῦγ88. 0 Ὑθϑυβ 8.6 0816 8 
πολύπλαγλτα ΑἾἿ. ν. 1180. 



00 τό τ᾽ 
καὶ τὸ πρὶν ἐπαρκέσει 

, Ὸ ΠῚ δ 
νόμος ο΄. οὐδὲν ἕρπει 

ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 

ὅτας κατέχεις Ὀλύμπου μαρμαρόεσσαν αἴγλαν. 
ἔπειτα καὶ τὸ μέλλον 

Ὁ9 

010 

ϑνατῶν βιότῳ πάμπολις ἐχτὸς ἅτας. 

(ἀντιστροφὴ β΄.) 

610 ἃ γὰρ δὴ πολύπλαγκτος ἐλπὶς πολλοῖς μὲν ὄνασις 
ἀνδρῶν. θ1ῦ 

- ε 2 ΑΗ Ρ] 4 ΜᾺ 

πολλοῖς δ᾽ ἀπάτα κουφονόωῶν ἐρωώτῶων 

Υ. 60ὅ---Ο08. ΤῊΗθ ΡαδθδρῸ 15 50 ΘοΥγρύ, ὑπᾶὺ ἐΠΘΥΘ ΔΥῸ ΠῸ ΠΟΡΘΒ5 
οἵ 115 γϑϑίουδιϊοη ἱδποαὺ θοίΐου Μ5Κ. ΒύαμοΚ τυῖῦθϑ πάμπολύ γ 
ἴοῪ πάμπολις, ἨοΥμ δ ΠΗ [Ὸ]]Ον5. Πΐπι, 4180 ΘΠΘ Ηρ Πρ; ἕρπει ἰηΐο 
ἕρπειν. 
γα] 11. 

ἕρπων, τπᾶ 4150 ἐχτὸς ἄτας. 
Υ͂. 610. 

Υ. 608 5ᾳ. Ὀλύμπου -- αἴ- 
γλαν]) Απ ἱπηϊαύϊοι οὐὁἨ ἨΙηΘΥ. 
αἰγλήεντα Ὄλυμπον. ΟἿ. 1]. 1,582. 
ΧΙ, 248, Οα, ΧΧ, 108. 

Υ. 608---608. τό τ᾽ ἔπειτα --- 
ἐκτὸς ἄτας] ΤΠβ ραβϑαρθ 15 
οογγαρῦ, πὶ ἔγοιη Ὀούῃ {πὸ ἴουθ- 
βθοΐηρ ἃ πα ἔΟ]]ονηρ ὑγου8 {Π6 
Ῥοοῦ ῬΥΟΡΘΌΙΥ ττοΐθ ἴο ὑπὶ5 θοῦ: 
ΠΟΥ ΜΠΠ τὖ ΘΥ̓ΘΥ θ6 ϑοοθοηι- 
ΡΙΙΒΒοα Ὀν ΔΩ παΐϊηδϑη [δ0ν, 
ΟΥΣ ΠΟΙ͂ Μ1Π 1 ονϑὺ οοη6 ἴο 
Ῥ88585, ὑπδὺ πιογῦϑ]85 Ὑ1Π1 685- 
ΟΕ ΡΘ ἃ Δοϑύϊποα τρευκύς μυτὴ 

ἮΝ θ0ὅ. 5.6 }0].: τό τ᾽ ἔπειτα" 
τὸ ἐσόμενον καὶ μετ᾽ ἐχεῖνο μέλ- 
λον “καὶ πάλιν ἐσόμενον. Τινὲς δὲ 
τὸ ἔπειτα ἰδίως ἐπὶ ἐνεστῶτος 
λελέχϑαν φασὶν ἀντὶ, τοῦ νῦν. 
ἩΘΥΙΘ ΠΗ ΤΘΙΊΔΥΚΒ: τὸ ἔπειτα, 
ἔχοι πη 6 ἔοσ ἢ, οοηὐϑίηβ ΒΟΙὴ6 
1ᾶθ8 οὗ ργθβθηῦ ὑϊπηθ., ὕο ΜὙΠ1ΘᾺ 1 15 
ποχὺ δῃα σι ππῖοὶ 10 15 ]οϊποα. "ἢ 
ΤΠ Θά ΟΥΒ. ΘοΙΏραγο ΕἸ ΠΥ, ΤΡ". Τ' 
1268: τά τε πρῶτα τά τ᾽ ἔπειϑ'᾽ 
ὅσα τ᾽ ἔμελλε τυχεῖν, ἀπὰ Οἷο. 
Ὧἃ6 ΕἸ, 1, 20: 598 οἰϊδιηὴ 850Ρ686 
τι σαπίατν ΟΟμΒΘαΘΘΗὐ1Β5 80 
Ροβύθσεὶ ὑϑθιαροσὶβ. Καὶ τὸ πρὶν 
15. Θαιιίγα]οπῦ ἴο αὖ ΟἹ ̓ τη. 

Υ. 610 84ᾳ. ἁ γὰρ δὴ εἴο.} 

Οἱ ἐπ8 1 ὙΠῚ ΒΠΡῚῪ Οὔβοσνο ἐπα ἐπαρκέσει οαπποῖ ΒΙΘΏΣΥ 
Ὀἰπᾶοτε μὰΒ Ἰοπρ' βίποθ ουβουγϑᾶ ὑπδῦ {π6 γγοτβ οὐδὲν 

ἕρπει ΒΘΘΙῚ ὙΤΟΠΡῚΥ ΔΔΚοη ἴῃ ἔτγοιῃ Υ. 018, ΗΘ Ιϑαγθβ ουαὐ οὐδὲν 

ἐλπὶς --- πολλοῖς Ὁ 1π4.] 

ΤῊ6 ροθῦ ἤϑῖθ δχρίδιπβ ΠΥ ἸΏ6η 
4ο ποῦ Θ508}06 ὑπ15 οϑ᾽ διῖίν, οἰ νἱηρ᾽ 
{Π15 γθᾶβοη: ἴον πη 6 θΘρ.Ι Πρ 
ΟΡ ὑμπῶῦ Ββοιμούμίπηρ ΜΨ1]] 
τη οὐ ὈῬΥΟΒΡΘΟΥΟΌΒΙΥ, 8]- 
Βοιῦ ἀϑϑοίμπ] ο ϑηγ, γοὺ 46- 
ον 5 80 ἸΙσῃηῦ διῃᾶ δϑρϊ- 
ἴηρ' τἸηϊπ ἂρ οἵ τϑηγ, 50 ὑμποῦ 
ὑπ 86 7 ἂο ποὺ αΐβοονϑὺ ὑμδύ 
1Π6Υ πᾶν ὕθοπ ἀθορινθᾶ, 
ἀΠῚ11] ΠΥ δῖ Ὀγοιπρύ ἴηΐο 
οχύγοιηβ ἀϑηρου. Ηδ ἀρδῖη 6χ- 
Ῥ]δίηβ ΠΟῪ ἰὖ 15 ὑπαῦ τβθῃ 806.50 
ἀροοϊνοα, δὰ ἤᾶνθ τὸ ρῃδαγᾶ 
ϑρϊηϑὺ 50 ἢ ἀθοσρίϊοη δηα οοη- 
Βοαιοὴ ἀοβύχιιοίϊοη, ν5. 614 564. 
ΤΠῈΘ βϑῃψιτηθηῦ ΠΟΥ 15 αὐπἰθ ἴο {Π6 
Ῥοϊηῦ : ΓῸὉΓ 811 πθ Ἰδραδοίαδα 
Εἰ Πουθο ταθῦ τ ὑποῖγ πγθίομϑα 
ΘΠ ἀπᾶρϑυ {π6 ἤἥστη πορο ὑμαῦ σοοα 
γγοῦ α γϑϑα]ῦ, --- θούῃ 1,615 δα 
Οβαϊραβ, Εΐθοοὶθβ δμᾶ Ῥο]γῃΐοθ8. 
Υ, 614, 5.6801.: κουφονόων 

ἐρώτων᾽ ἀντὶ τοῦ τῶν κουφῶν 
ἐπιϑυμιῶν, ἐν αἷς πολλοὶ ἡπάτην- 
ται, ἕτερα προςδοκήσαντες ἑτέρων 
ἀποβάντων. ὍΤΠ6 πογᾶβ κουφ. ἐρ. 
ῬΥΟΡΘΙ͂Υ 5ρηϊγ μ6 ἔγϊνο!οῦ 8 
ἀοδίτοβ οὐ {μΠ6 τϊμπᾶ, 6.6 
ΓΙ ΟΚΙΘ δηα δϑρισυϊηρ ταΐπ ἃ 5, 
ὙΠΟ ἀγὸ ΘΑ ΒΙΥ ἀθοοϊνθα ὈΥ ὑπδύ 
ΠΟΡΘ. 



00 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

εἰδότι δ᾽ οὐδὲν ἕρπει, 
πρὶν πυρὶ ϑερμῷ πόδα τις προραύ- 620 

Θ1ῦ σῃ. σοφίᾳ γὰρ ἔκ του κλεινὸν ἔπος πέφανται. 
Ἁ Ἁ - 2 2 Ἁ 

τὸ κακὸν δοκεῖν ποτ΄ ἐσϑλον 

τῷδ᾽ ἔμμεν. ὅτῳ φρένας 
ϑεὸς ἄγει πρὸς ἄταν᾽ 
πράσσει δ᾽ ὀλιγοστὸν χρόνον ἐκτὸς ἄτας. τς δ 

6020 δδὲ μὴν ἀἵμων. παέδων τῶν σῶν 
νέατον γέννημ᾽" ἄρ᾽ ἀχνύμενος 
τάλιδος ἥκει μόρον ᾿ἀντιγόνης, 
ἀπάτας λεχέων ὑπεραλγῶν ; 680 

[Υ. 614. προσαύσῃ --- σοφ. 
Υ. 622. 

γὰρ ἔκ τοῦυ --- κλ. ἔ. π. θ1η8.] 
ΤΊ οἷᾶ Μϑ5. γτϑαᾶ τῆς μελλογάμου νύμφης τάλιδος. 

Νύμφης 15. οτηϊἰ64 ῬῪ {π6 ΘαϊοΥβ. οα ὑπ6 Δαν ῃουυ οἵ ῬΟΠῸχ 1], 48. 
Τηδὺ τΠπ6 νογᾶβ τῆς μελλογάμου νύμφης δ18 ΤΊ ΘΉΟΙΥ οπα! θα ἴῃ ΤῊΟΙΣ- 
ηἶτι5᾽ ΜΆ. 15. Θαμη γΘΌ]Υ ργονθᾶ Ὅν 1 π ᾶοτἕ ἴῃ Ααποί. ἴῃ ϑ ΡΒ. {χῶρο,, 
Οχοη. 1886, οαϊῦ. Ρ. 209 5α. 

Υ. 612. εἰδότι δ᾽ οὐδὲν] 
ὝΠο Ῥϑυύθθῖνϑϑ ἢ οὔ ἴπ ρ᾽, ἐν 
Βα 76 οῦ, οὐ {π6 το ἕρπει 15 ἡ 
ἐλπὶς ἀπάτη γενομένη. 

Ὃ: 614. ΚΟΠο].: προφραύσῃ᾽" 
προσάρῃ. πρὶν τοῖς δεινοῖς ἐπι- 
κύρσῃ, καὶ εἰς αὐτὸν ἐμπέσῃ τὸν 
κίνδυνον. 850 8150, ἃ 8 Μαβρταᾶνο 
ΟΌΒΘΥνΘ5 ἔγοπι δαῖάα5, ἐν πυρὶ βέ- 
βηκας 15 Β81ἃ οὗὨ ΡΘΥΒΟΙΒ ἴῃ στοδύ 
ἀδηροῦ. Οἱ {ἐπ γϑὺῦ προφραύω 566 
ΠΟΡΘΟΚ οα Α]. Ρ. 868 6. 5600. 

Υ. 614 56ᾳ. σοφέᾳ --- πέφαν- 
ται) Ἐδγ {10 Ρἢιγᾶβ6 πέφανται 
ἔπος οἵ. ΤΎΔΟΙ. 1: λόγος μέν ἐστ᾽ 
ἀρχαῖος ἀνθρώπων φανείς. 

Υ. 610 584ᾳᾳ. 5.680].: ,σοφέᾳ -- 
ἔπος" μετὰ σοφίας γὰρ ὑπό τι- 
νος ἀοίδιμον "καὶ κλεινὸν ἔπος 
πέφανται, τὸ ὅταν ὃ" Ὁ δαίμων 
ἀνδρὶ πορσύνῃ κακά, τὸν 
νοῦν ἔβλαψε πρῶτον ᾧ βον- 
λεύεται. Εγέατγας ΘΟΙΏΡΑΤΘΒ 
ἔγρτη. ΑΘβΘΒ νυ]: ϑεὸς μὲν αἰτίαν 
φύει βροτοῖς, ὅταν κακῶσαι δῶμα 
παμπήδην ϑέλῃ, ἴῃ Ῥ]δίοι. ἄθ ἘΘΡ. 
ῬΡ. 880. δῃηᾶ ϑβοῖὴθ Ιϑιηθῖο υϑυβϑ68 
αποίθα ὈΥ Πυγουγραβ 6. Τιϑοογϑύθιῃ 
8. 92. ν 198 ΤΣ ὅταν γὰρ, ὀργὴ 
δαιμόνων βλάπτῃ τινά, τοῦτ᾽ αὐτὸ 
πρῶτον ἐξαφαιρεῖται φρενῶν, τὸν 
νοῦν τὸν ἐσϑλὸν, εἰς δὲ τὴν χείρω 

τρέπει γνώμην, ἵν᾽ εἰδῇ μηδὲν ὧν 
ἁμαρτάνει. ΤῊΘ [ΟἹ] Πρ' ΡΒ Ρ 65 
ἴῃ ἨοιηθΥ, ἴῃ γ1 ἢ Πο056 σα Πν οἵ 
ΔῸΥ τηϊδαθϑα ἃγ6 5814 ἴο 6 ὈΠπᾶθα 
ῬΥ ἴμ6 ἀθιίγ, δῖ οο]]θοίθα ἈΥ͂ 
Ναυοϑ: 1]. ΥἹ, 284. ΙΧ, 211. ΧΥ͂ΙΙ, 
409. ΧΥΠΙῚ, 8:1. ΧΙΧ, 86 5ᾳα. 181. 
6011, [ΒαΒηἶς. οα Ὑ 61161. 11. δὅ7. ". 
20ὅ. 2660.1] ΥΥγύίθηρ. οπ ΡΙαί. 46 
δα, Ροθῦϊβ ἡ. 17. Β. δᾶ ΕῪ. 98- 
6005, ᾿ριποϑίῃ. ἰδεύδγθᾶθῃ δᾶ. 2, 
Ρ. 894 5αᾳ. πού. 26, 

Υ. 619. 5΄.680].: ὀλιγοστόν" 
ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ὀλίγον. ΤῊ ΡΠ γ856 
πράσσει ἐκτὸς ἄτας 15. Βα]  ἴο 
1η6 Ῥγαβο5 εὖ, κακῶς πράττειν. 
ΟΥ. Μοπκ οἡ Ελωγ. ΑἸ]ο, 61. 

Υ. 028. ὅσ ο].: τάλιδος" τάἅλις 
λέγεται παρ᾽ Αἰολεῦσιν ἡ ὀνομα- 
σϑεῖσα τινι νύμφη. Καλλίμαχος 
(Εν. ΟΟΧ.)" αὐτέκα τὴν τἅλιν 
παιδὶ σὺν ἀμφιϑαλεῖ. ΡΒο- 
{15 Ρ». ὅθι, 17. τάλιδος" τῆς 
μελλογάμου. οὕτως Σοφοκλῆς. Ἡ 6- 
ΒΥ ΘΠ 5: τἄἅλις" ἡ μελλόγαμος 
παρϑένος καὶ κατωνομασμένῃ τι- 
νί" οἵ δὲ γυναῖχα γαμετήν οἵ 
δὲ νύμφην. Οπ {π6 διοοιβα ῖνθ 
μόρον ἀδροπᾶϊπρ ἀροη ἀχνύμενος 
οἵ, Μδύθ. 8. 414. 12. Βοϑύ 8.104, 
πού. ὃ. 

Υ. 624, ἀπάτας -- ὑπεραλ- 



ἈΝΤΙΓΌΝΗ. μὰ ο" 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἜΝ Τάχ᾽ εἰσόμεσϑα μάντεων ὑπέρτερον. 

ὦ παῖ, τελείαν ψῆφον ἀρᾷ μὴ κλύων. 

τῆς μελλονύμφου πατρὶ λυσσαίνων πάρει; 
᾿ σοὶ μὲν ἡμεῖς πανταχὴ δρῶντες φίλοι; 

ΑΣΛΕ ΣΕ 

πάτερ. σὸς εἰμι, καὶ σύ μου γνώμας ἔχων 0890 

680 χρηστὰς ἀπορϑοῖς. αἷς ἔγωγ᾽ ἐφέψομαι. 
ἐμοὶ γὰρ οὐδεὶς ἀξίως ἔσται γάμος 

μξίξζων φέρεσϑαι σοῦ καλῶς ἡγουμένου. 

ὙΠ Π57: 
ΡΘΥαΡ5. Ὀ6 γϑβίουθα, 

ΓΝ. 681. ἀξιώσεται Ὁ ϊπ4.] 
[Υ. 682. μεῖξον Ὠ1πᾶ.]} 

γῶν] ΕΙΡΊΙΥ 5. 1.: ὑπὲρ τῆς 
τῶν λεχέων ἀποτυχίας ἀχϑόμενος. 
50 Επτ΄ Ηἰρρ.300: ὡς καγὼ τῆς δ᾽ 
ὑπεραλγῶ. ΑΙο. 886: μία γὰρ 
ψυχή᾽ τῆς ὑπεραλγεῖν͵ ἄχϑος μέ- 
τριον. ἘῸΣ δ᾽βονθοτ ὑπεραλγεῖν 
ΙΏΘΘΩΒ ἴο ουΐθῦθ Θχ οθβ 51081}γ, 
8.5 ΕΠαγν, Μά. 118. Ἡτ80], 620. ΤῸ Υ 
ὙΓΠΙΟΙ. ΞΟΡΠΟΟΙΘ5. 1568 ὑπεράχϑε- 
σϑαι ἴῃ Ἐ]. 171. Δαάαῖηρ' ὑπεραλγῆ 
χόλον ἴπ ἴπ6 βᾶτηθ 56η86. ΗΈΚΜ. 
ΟἿ. 4180 ἃθονϑ νυ. 82: ὑπερδέδοικα 
σου. ΑἹ. 1810: τοῦδ᾽ ὑπερπονου- 
μένῳ. 1846: τοῦδ᾽ ὑπερμαχεῖς. 
Οοά. Ε. 264 54ᾳ.: τοὐμοῦ πατρὸς 
ὑπερμαχοῦμαι. 

ν. ὁ2ὅ. 5.68Π0].: τάχ᾽ εἰσό- 
μεσϑ'α" ὁ λόγος παροιμιακῶς, 
ὁπότε μὴ στοχασμῷ χρώμεϑα, ἀλλ᾽ 
αὐτόπται τῶν πραγμάτων γινό- 
μεϑα" προγιγνώσκει μὲν γὰρ καὶ 
ὁ μαντις, ἀλλὰ στοχασμῷ χρῆται. 
τάχα οὖν ἀκριβῶς γνώσομαι, ταῦτα 
παρὰ τοῦ παιδὸς πυνϑανόμενος. 
ΝϑΥΘ Θοπραγθβ 65, 949: ἤδη 
ταδ΄. οὐδὲν μάντεως ἔδει φράσαι. 
ΒΙοιηξ. ο]οβϑθ. Αθβοῃ. Ῥϑυβ. 229. 
4 636. 5.68 01.: τελείαν ψῆ.- 

φον᾽ τελείαν, τὴν ἤδη τετελεσμέ- 
νην τοῦτο δέ φησιν ὡς μὴ με- 
ταβουλευσόμενος.  οχ αποίθϑβϑ 
Α6β6}ι. ΒΌΡΡΙ]. 789: ἐπεὶ τελεία ψῆς- 
φος ᾿Δργείων, τέχνα, ϑάρσει, μα- 
χοῦνται περὶ σέϑεν. ΤΠ ροηϊξῖνγθ 
ἀρ ϑηαβ προῖ {Π6.Βυθϑύαηθνα φψῆ- 
φον. ὅ8668 οῃ Υ, 11. Οπ {Π86 ρδτ- 
[160165 ἄρα μὴ 566 Ματξῃ. 8. 614. 

Το οἶνοθ ϑυμαίνων, 85 ἃ γϑγίοιιβ τϑδαάϊηρ, συ βῖ οι 5Πο σα] 

Υ. 628. ἢ σοὶ μὲν --- φίλοι] ΕῸΥ 
186 ραγίϊο!θ μὲν οἵ. ν.1386. ἘΠ. δὅ2. 
Οαᾶα. Ο. 44. δα Μ᾿. 8. 629, 6, οἢ 
{π6 ομἱβϑίοη οὗ ἐσμέν 1014. 8. 806. 

ν, 629 58ᾳ. καὶ σύ μοι εἰο.] 
ΕΙΡΗΝΥ ΒΥΆποΚ: δηα γοὰὺ τὰ]6 
16, θοϊηῃρ ρΡοβ5655θ0α ὀΐγχιρῃηύ 
ΘΟ 5615 01 πὶ τὸ, οον. ΒΥ 
ὙΠ1Ὸὴ Ἡδθηοη τηθϑηβ: 8δηᾶα [1ἢ 
γοῦ τα]6 6 πιῇ σοοα οοαῃ - 
5615, 1 ΜΠ ΟΌΘΥ ὕμθιῃ. Ηβ 
ἄοθ5. ποῦ ῬΥομαῖθθ ἱπηρ οἱ ΟὈΘ- 
αἴθποθ ἴο δ18 ἔαύμοΥ ἴῃ 41} {πϊηρ'5. 
ὅ9Π0]. τηΐῃ. : σός εἰμι" ἤγουν τῷ 
σῷ ϑελήματι, ὑπείκω" καὶ σὺ τὰ 
βέλτιστα ἐμοὶ καὶ λυσιτελοῦντα 
διανοούμενος ἀπευϑύνεις. 

ν΄, 081 5ᾳ. 5.680 ].: ἐμοὶ γὰρ 
οὐδεὶς ἀξίως" οὐδείς μοι προ- 
κριϑήσεται. γάμος τῆς σῆς ἀρχῆς, 
καλῶς σοῦ ἄρχοντος" πανταχοῦ δὲ 
μετὰ παρατηρήσεως. ΗΘ 5805: ἴΟΓ 
ΠῸ ϑΥΓΪαρ 6 ΜὙ11 Δ ΘΒουν α]ν 
θΡθ ποῦ ανδηύδρθοιβ ΤΟΥ 
ἴγ.6. 1 ἤναι της. πᾶ π 10 δ) 6 
ΥἹΘΏΥ σαϊᾶοα Ὀγ. γοῦ.΄ 1, 6. 
Τὸ 6 τἱρηγ σουουηθα ὈΥ γοὰ 15 
ΤΏΟΥ̓Θ ᾿πηρογίϑηῦ ἔον τὴ6 8 ΘῺΥ 
ΤδΥΥϊδοθ Ὑμαύβοουο. ΕὌῸΥ.. {Π6 
ΒΘηϊγο οὗ {Π6 Ῥδυ ΟΡ]. ἀδρϑηά- 
ἴῃρ' ΠΡΟΙ {Π6 οοιηραγδῦϊνθ 8568 690 
54.) ΤῸΧ {π6 ρῆγαβθ καλῶς ἡγεῖ- 
σϑαι ἘΠπ:. Τρ. Α, 928 56.: καὶ 
τοῖς ᾿Δτρείδαις, ἣν μὲν ἡγῶνται 
καλῶς, πεισόμεϑ', ὅταν δὲ μὴ 
καλῶς, οὐ πείσομαι. --- Οὐ 86 
᾿πῆπῖῖνο φέρεσϑαι 566 ν, 457, 



02 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὕτω γάρ. ὦ ὦ παῖ, χρὴ διὰ στέρνων ἔχειν, 

γνώμης πατρῴας πάντ᾽ ὄπισϑεν ἑστάναι. 6040 

08 τούτου γὰρ οὕνεκ᾽ ἄνδρες εὔχονται γονὸς 
κατηκόους φύσαντες ἐν δόμοις ἔχειν, 
ὡς καὶ τὸν ἐχϑρὸν ἀνταμύνωνται κακοῖς. 
καὶ τὸν φίλον τιμῶσιν ἐξ ἴσου πατρί. 
ὅςτις δ᾽ ἀνωφέλητα φιτύει τέχνα. θ4ῦ 

040 τί τόνδ᾽ ἂν εἴποις ἄλλο 
φῦσαι. πολὺν δὲ τοῖσιν 
μή νύν ποτ᾽, ὦ παῖ. τὰς φρένας γ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς 
γυναικὸς οὕνεκ᾽ ἐκβάλῃς. εἰδὼς. ὅτι 
ψυχρὸν παραγκαλισμα τοῦτο γίγνεται. δ0 

040 γυνὴ κακὴ ξύνευνος ἐν δόμοις. 
γένοιτ᾽ ἂν ἕλκος μεῖζον ῃ φίλος κακός; 

ἀλλὰ πτύσας ὡςεί τε δυςμενῆ μέϑες 

Υ. 040. 1 πᾶν «ἀορίοα πέδας ἔτοιη ὑπὸ ϑοΠο]ία, 

Ἁ ς - ’ 

πλὴν αὐτῷ πέδας 
ἐχϑροῖσιν γέλων ; 

᾿ὕ Ἁ 

τί γὰρ 

ψα]ρ. [πᾶ 
θ1πᾶ.] πόνους. ὅ66 Οοττα 6 πὖ. ἄο 560]. ἴῃ ΟΡ ἢ. ἔταρρ. ἃτι οἴ - 
γιθδαῦθ Ρ. 17 54. 

Υ. 642, Α5 γ᾽, ψ Βῖοῖ ΒΥ ΠΟ Κ πὰ5 αἀᾶρᾷ, 15. Του πα ΟἩΪΥ ἴῃ Ῥᾶν. Τὶ, 
ΗθΥηδ πη Βαϑρθοῖβ ὑπῶῦ ΒΟΡΠΟΟ]65. στοίθ πρὸς ἡδονῆς, οῃ ΜΈΘΗΝ 
1.86 οὗ ὑπ Ῥγθροβιίίοη. πρὸς 866. δ ν. 61. 
ΥΘΙῪ ἀπκνατᾶ. [σὸς ὑφ᾽ ἡδονῆς 

Υ. 653. οὕτω γαρ] Οπ ἔπ ρᾶτ- 
{1016 γάρ 566 ῬΒΙΙΟΟΥ. 140. 5.60 ]1.: 
διὰ στέρνων ἔχειν" ἀντὶ τοῦ 
ἐνθυμεῖσϑαι. ΟἿ, ΜαΌ6Πι. 8. 580. δ. 

ὙῸῚ 854... ΒΟΝΟΙΝΣ γνώμης -- 
6 ὕπισϑ' εν" οἷον τῆς πατρῴας γνώ- 
μης πάντα εἶναι δεύτερα" οἷον χρὴ 
τὴν πατρῴαν πράττοντα γνώμην 
περὶ τῶν ἄλλων οὐδένα λόγον ἔχειν᾽ 
ἀσφαλῶς δὲ προς ἐϑ' κε τὸ πάντα, 
μὴ ἄρα ἐκ τοῦ παιδὸς ὑπαντηϑῇ, 
ὅτι πλὴν τῶν χρησίμων. 

Υ. 081. τὸν ἐχϑρὸν ἀνταμ. 
κακοῖς} ΤΊ ΘατδοΥ5 ΘΟΙραΣΘ Τμτι- 
ογά. 1, 42: ἀξιούτω τοῖς ὁμοίοις 
ἡμᾶς ἀμύνεσθαι" ΟΡ. Οαα, Ὁ. 
818: φρονοῦσ Ὦ; ὅτι ἔργοις πεπον- 
δὼς ῥήμασίν σ᾽ ἀμύνομαι. 

Υ. 640. 5.98 0].: πόνους" γ0. 
πέδας, ἵν᾽ ἡ ἐμπόδιον, δεσμούς. 
κώλυμα τοῦ πράττειν ἃ βούλεται. 

Υ.019. ὑ φ᾽ ἡδονῆς) ΤΥ οῸαρΕ 

ΤῊ. Ῥδυ 916. γὲ 1 Ὁπῖηκ 
φρένας Ὠϊπα.] 

ΟΥ ἴον ἐπ 6 β8Κ οἵ ΡΙ θα Βπ 76. 
ὅθθ γ. 221 588. Οπ {π6 ρῇῃγδβθ τὰς 
φρένας ἐκβάλλειν, ἴο 1056 οὔ 6᾽5 
ΒΘΏ565 ΟΥ̓ ἤο 580 οπο- 
5618 τΤΓὁ "ἈῪῸ ἀεοργυϊνοα οὗ ὑπ θτὰ 
5600: ᾿ΟΘΆ, . .Ο,. .680... [0 Υ ῬδΥΔΙΙΘΙ 
Ρδϑϑδρθ5. 

Υν. 0644. 5.6}.0].: παραγκάλι- 
σμα᾿ φίλημα, στέργηϑρον, κοινώ- 
νημα, παρακοίμημα, περιπλοκή. 
Οπ τοῦτο 880 Μαῦύτμ. 8. 472, ὃ. 6. 

Υ. 640. ἕλκος] ατὶϑῦ, ὃ 5 ἴῃ 
Α 6508. Αρ. 641: πόλει μὲν ἕλκος 
ἕν τὸ δήμιον τυχεῖν. Ἡ ΘΒ Υ ΟΠ ἶπ5; 
ἕλκη, λῦπαι. Ἐπ. 
Ὑ, 6047. 5. 610Ὸ].: πτύσας" κατα- 

πτύσας, ἐν οὐδενὶ λόγῳ ᾿ ἁγέμενος, 
καταφρονήσας. Ἐοτ ὡςεί τ8 νι ῖ}- 
οὔῦ ἃ γορ, ΝΥ 6 ΘΟΙΏΡΩΙ65 Η οἵη. 
ΕἸΠῸΝ 4τά. ΧΥῚΙ,- 192. ΧΙΧ, 866. 
ΧΧΠ,ΙῚ, ὅ98. Οα. ΧΙΨΝ, 2684, ΧΥΊΙΙ, 
141: Ῥίπδατ. ΡῬγυίῃ. 1, 44. ΤΥ, 119. 
Εον μέϑιες π6 Ζαοίο8, ἡ 641. 

ν ἫΝ ἀν. δ, .. ΝΥΝ ἴσος .. σὰ ἑδδὼν, οὐ. 
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τὴν παῖδ᾽ ἐν Διδου τήνδε νυμφεύειν τινί. 
ἐπεὶ γὰρ αὐτὴν εἷλον ἐμφανῶς ἐγὼ 

πόλεως ἀπιστήσασαν ἐκ πάσης μόνην, 
θδῦ 

ψευδὴ γ᾽ ἐμαυτὸν οὐ καταστήσω πόλει. 
ἀλλὰ κτενῶ. πρὸς ταῦτ᾽ ἐφυμνείτω Ζ]έα 
ξυναιμον᾽ εἰ γὰρ δὴ τά γ᾽ ἐγγενὴ φύσει 
, ᾿» ἄκοσμα ϑρέψω. κάρτα τοὺς ἔξω γένους. 
ἐν τοῖς γὰρ οἰκείοισιν ὅςτις ἔστ᾽ ἀνὴρ δῦ 

000 
--» "τ παι 
Ξ 

Ἁ - 3 ’ , Ἵ Ρ 

χρηστος. φανεῖται κἂν πολει δίκαιος ὧν. 
Ὡ δ᾽ ς ᾿ 4 ΄ , 
ὁρτις ὑπερβὰς ἡ νομοῦυς βιαξεται. 

ι 3 Ἁ -“ “4 - ἡ τοὐπιτασσειν τοῖς κρατυνουσίιν νοεῖ. 

Υν. 68. κρατυνουσιν νοεῖ ἰδ ἴτοιη πον ἔἾ᾽ 5. δοπ͵θοξαγο, 
ὙΠΟ 15. βοιηθμδαῦ γϑαυϊγθᾶ θῪ {πῸ τϑϑάϊηρ (. Ρ. τι. οἵ οοᾶ. 1,8. 
Ἀρατ... οὖσιν νοεῖ. 

ν. 648. νυμφεύειν τινί] 
ΑἸΒΠΟῸΡΉ νυμφεύειν ΘΟΙΩΠΊΟΗΪΥ 516"- 
ὨΪΠ65 ἐο ρον ἴῃ πῇ ΓΙ 8 6᾽68, γοῦ 
οί Πϑτθ ἃπᾷᾶ ἴῃ νυ. 810, ᾿᾿χέροντι 
νυμφεύσω ἷῖθ ἴο ΡῪ6 ρσίγϑι ἴῃ 
ΤΥ Ια ΡΘ ΟΥ ὅο ἸΠΔΥΤΎ. ΘΙΤΏΙΠΙΘΥ 
15. Π6 86 οὗ τυμβεῦειν, οι τ ΒΙΟἢ 
8566 δ ν, 81ῦ. 

γ. 6δ0.(ὡ ἀπιστήσασαν)] 866 
χοῦ 9) 

Υ.681. ψευδῆ γ᾽ ἐμ. ας. 50 
Χ Θὴ Δη, ὙΠ], 7, δι: τὸ δὲ μέγι- 
στον (586. ἐδύκει μοι εἶναί σοι) 
μηδαμῶς ἄπιστον σαυτὸν κατα- 
στῆσαι ὁ τι λέγοις. 

Υ͂. ὁὕῶ. πρὸς ταῦτ᾽ οἷς. ΤΙ 
σοΥαβ πρὸς ταῦτ᾽ -- ξύναιμον ἅτ 
ΒΡΟΚΘῊ ἴῃ {Π|18 ΒΘη56: ΥΘΙΏΘΙΏ ΒΡ ΘΥ- 
ἴηρ ποῦ ὑποῦ 586 15 ἃ γϑϊδύϊνθ 
οἵ τηΐῃ 6. 

γ. 6δ2 84: 4 έα ξύναιμον] 
ΘΠ]. τηϊῆ. τὸν ἔφορον τῆς συγ- 
γενξίας. ΤῊΘ 58πι 15 5Β0γ164 ὁμό- 
γειος. 66 Οδᾶ. Ο. 1828, 

Υ. 68 5ᾳ. εἰ γὰρ -- γένους] 
5ῸΠΟ].: ἀπὸ κοινοῦ τὸ ϑρέψω. - 
ϑιρέψω" ἀντὶ τοῦ ἕξω. --- ἐγγε- 
νῆ. , συγγενή,. Οπ {Π6 βἰρῃϊποιῦοι 
οὗ ἄκοσμα 566 γ. 124. οὰἱ {Π6 τι86 
οὗ {π6 νϑὺ τρέφειν ΝΥ γ. 884. 

Υ. 6ὕ8---Οὔθ. εἰ γὰρ -- δέ- 
καιος ὦν} Οτϑθοπ πϑύθ δχρίδίηβ 
ῊΥ Πα οπρηῤ ποὺ ἴο 5ραῦθ Απίϊ- 

γα]ρ. κρατοῦσιν ἐννοεῖ. 

ΘΌΠΟ, ΔΙ ΠΟῸΡ ἃ Κι ηϑυγοιήϑῃ., 8]- 
Ἰορίηρ 8.5 ὃ Υϑᾶϑοι, ὑπεαὺ 1 Π6 Ρ8 85 
ΟΥ̓ ὑπ οἴδρηοθϑ οἵ 15 οὐ ἴδ- 
ΤῊΣ ὈΠΡΙΠΙΒΙΘα, Ππ6 Μ{1]1 Πδγο 
1055 Ρίϑθῳ ἴοῦ βϑϑνυϑυύϊυ τονγαχαϑ 
Οὐ Υ5, 16 ἢ6 ψπὸ Θχουίβ 1 ἰο-. 
ὙγΥ 5 Π15 ΟὟ ΘΟ ΠΘΧΊΌΟΙ5, 0011] ΟὉ- 
ἴδιαι ῬΥδῖθθ [Ὁ 58. ἱπραγῦϊα] 
ἔγοτη ὑπο οἰ δσθηβ αὖ ΙαΥΡ8. 

Υ. 6ὅ7.54ᾳ. ὅςτις δ᾽ οἷς. ΕἼΟΙι 
{π15. φῬδϑϑαρθ Οὐὔθοη ργοοθθαᾶβ ἴο 
ΒΟΥ ΠΥ 500 ἃ ΟΥ̓Τη6. 85 Απῃίὶ- 
ΘΌΠΘ πεᾷα οοπηηϊ6α, οὔρὺ πού ἕο 
Ῥ6 Ἰϑῖδ ππρτηῖθηθα, ΕΥ {Π6 5656 
18: 5» 1. 15.ηοὲ. Εἰ Ι ρ παΐϊ 
ΘΏΥΟΠΘ 5ΠοΌ]α οὐ μοῦ ντοϊαῦθ 
π86 Ἰατγ5, οΥὐὁ αὐδοιηρὺ ἐο ρσο- 
ΘΙ ὕΠπ6 ΥῸ]ΘΥ5. (ἴ. 6. ναῦ 10 15 
περύϊηρ Πα 1 5ῃου]α οχουῦ βου θυῖν 
τονγαγβ ΠπΠο86 Ὑπὸ οἰδποὺ αὐξοιηρύ 
ἰο γιοϊαΐθ ὑπ ἰανβ ΟΥ̓Ο ΦΌΥΘΙΠ 
ὑπ γὰ]6185), θπῦ ὑπ ρονγϑῦ οὗ 
Βίτη Ποῖ πα οἷν πδ5 δ 46 
Κῖηρ πλτιϑίύ. θ6 Ῥοῦπθ. 7π50 
ΟΥ πη͵τ5.. Απᾶ πὸ ψγῇῆοὸ Ππᾶἃ5 
Ἰοαγηῦ ο ΟΡ ΘΥ. ὑπ Ὀιααϊπρ' 
οὗ οὐποῦβ, Μ1ῺΠ ΡῸ6. ὁ σοοῦ 
ΟΖ Θ θούἢ αὖ ποῖα δι ηᾶ ἴῃ 
Ὑ ΦΥ͂, 

Υ. 67. ὅ9801.: ὑπερβάς" λεί- 
πει τὸ δίκαιον. ΝΝο ίπρ; 15 οἱ ἐρᾷ ; 
Ῥαΐ ὑπερβαίνειν ΠΘΥ6 ταϑδηϑ (0 Ὁ 6 
πη 50] οη ὗ, 85 οἴξθη ἴῃ Ἠοπιθυ. ὅὃ0 
ὍΡόνο ν. θοῦ. ὑπερβασία νιθ 85 
ἴπ 5016Π 66. ι 
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οὐκ ἔστ᾽ ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐμοῦ τυχεῖν. 
600 ἀλλ᾽ ὃν πόλις στήσειε. τοῦδε χρὴ κλύειν 

καὶ σμικρὰ καὶ δίκαια καὶ τἀναντία. 
καὶ τοῦτον ἂν τὸν ἄνδρα ϑαρσοίην ἐγὼ 
καλῶς μὲν ἄρχειν. εὖ δ᾽ ἂν ἄρχεσϑαι ϑέλειν. 
δορός τ᾽ ἂν ἐν χειμῶνι προςτεταγμένον 

θ0ῦ μένειν δίκαιον κἀγαϑὸν παραστάτην. 
ἀναρχίας δὲ μεῖξον οὐκ ἔστιν κακόν. 
αὕτη πόλεις τ᾽ ὄλλυσιν. ἥδ᾽ ἀναστάτους 
οἴκους τίϑησιν., ἥδε σὺν μάχῃ δορὸς 
τροπὰς καταῤῥήγνυσι᾽" τῶν δ᾽ ὀρϑουμένων θ7ὅ 

[ἡ. 6607. Τ1μπᾶ. πόλεις ὄλλυσιν.] 
Υ. 068. Τπαδ [π6 οοιπμιοι. τοϑᾶϊηρ, ΠΟ 1 Πᾶν τϑίαϊπθᾶ, 15 

σοΟΥρΡῦ, 1 πᾶν οΡβουυϑᾶ θθΐογϑ. 1 δῶν ΠΟῪ τὸ ουδὲ ἐπαῦ ἐπ6 ροϑί 
ντοία σὺν δόρει μάχης; ὃ5 ΕἸΤΩΡ ΘΙ ΘΟ] ΘΟ, Β, 

Υ. 000. 5.680]. :στήσειε" κατα- 
στήσειεν ἄρχοντα. Αἴδον κλύειν ἃ 
ΘΟΙΠΠΊδ, 15. ΘΟΙΠΠ]ΟἾΪΥ Δα ἀρα. 1 ΠαγΘ 
οτδβθα 10, Ῥθόδιιδθ ὅπ δοοτιβαύγο 
σμικρά εἴα. ἀορθηαβ ΠΡΟῚ {ῃ6 γοὉ 
κλύειν. 866 ν-. 64. 
ΤΥ, 6601. 5680].: τὰ ἐναντία" 

τῷ δικαίῳ δηλονότι. Βταῃ οΙἸς 
τσ μΠΥ οὗνβουνοβ τ1πὖ τἀναντία 
τηθϑηβ καὶ μεγάλα καὶ ἄδικα. δ 
διῖ8ο0 ΘΟΙΡδΥΘ5 ὅδηθο, Μοᾶ. 198: 
ἃ 69 4 ἃ τι τὰ ἃ ὕατιθ 1] ααπ τ τΤ6- 
ΘῚΒ5 ΠΡ ΘΥΠ ὴ ἔθ Υ 88. 

γ. 0602. Β6Π80].: τοῦτον" τὸν τῷ 
βασιλεῖ πειϑόμενον. 

Υ. 6602 56ᾳβ. ϑαρσοίην ἄν -- 
ἄρχειν] Οπ {ΠπῸ6 οοπδίγποίίοη οἵ 
ὑη6 γοῦν ϑαρσεῖν 1 Πᾶνα ὑγθαϊθα 
ῬΒΠοοί. ὅϑ89. 

Υ. 064. ὅ6101.: δορός" ἀντὶ 
τοῦ τῆς μάχης. ψ ΔΙῸ Κ. οὐ ῬΊοΘη. 
148. αποίοα Ὀγ Ενῥαγαῦ, Π1π|κ5 ὑπδῦ 
815 Ραβδαρθ 15 Θχ ΡΥ θοῦ ὈγῪ ΡΙαΐο 
ἴῃ ΑΡΟ]. ϑὅοον. ρ. 28. Ὁ.: οὗ ἄν 
τις ταχϑῇ, ἐνταῦϑα δεῖ μένοντα 
κινδυνεύειν. 

Ὑ. 661. αὕτη πόλεις τ᾽] ΤΊ 
Ροθὺ 8 Θομημιθηοθα, 85 1 ἃΡουΐ 
ἴο 580: καὶ ἀναστάτους οἴκους τί- 
ϑησι. Ἰηδίθδα οὗ ὑ{π|β, π ρμαΐβ 
ἥδε ἴογ καί. ΒΥ 1Π6 5816 ἤρτιγθ 
γγχ86 πᾶνε νυ. 396: τοῦτο καὶ πόλεις 
πορϑεῖ, τόδ᾽ ἄνδρας ἐξανίστησιν 
δόμων, ἴον καὶ ἄνδρας, Ἠπκπ. 

Υ. 068 54. ἥδε -τ αν Σ 
γνυσι} Α5 ἕλκος ῥῆξαι 5ἰσηῖῆθ5 
ἴο δῖος ἃ ουπα θ. αν βύϊπρ,, 
850 τροπὰς καταῤῥῆξαι 5ἰρηῖῆθδ ἴο 
Ραῦ το ΠΠΙΡΕῸ ὈΥ θγθεκίηρ 
(6 11η65). ΒΒ απ ΡΣ 15 τιϑϑα ἴῃ {Π6 
Βϑῖη 6. ΤΊΘΠΏΘΥ ὈΥ ὑπ6 Τα ὐη ροθίϑ, 
85 ὃΥ Υίγρ. Αβη. ΥἼΠ,.391:. [ο- 
ηἰύτα ααἀπῷ γαρύϑ ΟοΟΥ560 
ἴρῆθδ Υἰπχῶ ἸηϊΟΘ 5 ΡΘΥΘΈΌΓΙΙ 
Ἰατηϊη 6 πἰθ 085, γΠοΥΘ τἱτηϑ 
γαρίδ τ γχίπηδ υὐπαροπᾶο ἢ ἔδοῖδ. 
ΤΟ γορὺ πηθδὴβ ὑμαῦ οὐ δῃ 
ΔΥΙΩΥ 1 ΡαΙΟΪϊδ. 15. ππΝ τὉ 
ΠΙΊρΡΙΌ, 1 σα ΠΥ οὗ ἱπϑαρου- 
απ αύϊοπ ὕο 105 σΘΠ 6 Υ8]. ΕὙΟΙΩ 
μ6. οΥἾδ164] ποῖθ, {π| υγογᾶβ δορὸς 
τροπὰς, ταιιδύ ον ἄθμΕ] 6 ἔδκθη 
τορϑῦμου. Οἵ, Α71.1275. ἢ 65.82,110, 

γ. 6069 584β. τῶν δ᾽ --Ξ πειϑ'-. 
αρχία] Βυδ {6 ρυθϑδῦθι 
Πα 6Υ οὗ ὑπ ο86 ὙΠῸ ϑὐδηᾶ 
ἔστ ἃδηα ἄο ποῦ εὐδοιρίύ 
ΕΠΠΙΡῦ, δΥ6 βανϑθᾶ, δπᾶ ὑπο ῖν 
βΒύαπαϊπηρ {ἰγπηι, δηα οοη86- 
αὐαθηῦ Θϑθ0ϑδρθ6, 15 ὍπΠ6 γοϑα ]ώ 
οὗ ὉΠΘΙΥ οὔοαϊοηοθ ὅο Ὁποῦ 
168 467. ΒΥ. {πὸ νογᾶϑ ἥδε -- πειᾶ- 
αἀρχία πα ροορὺ τηϑᾶηϑθ: [Π588 - 
οΥἀϊπούϊοη οἡ ὑπ6 ρδτὺ οἵ 
{Π86 50] 16 5 οδ565 ὕπο ἴο 
ἔὰΥῚ ΠΟΙ ῬδΔΟΚ5 ἴῃ Ῥδαύί]6, 
δα τποοῦ πὶ ἀοπδύσπούῦϊοη; 
οΥ̓οΥ τπᾶῖοθ ὑπο βίδπᾶ 

-ἀ ", νὠἀὐμμ ,“ἑ αὐ ἈΝ ΣΣς 

ΠΝ 

ΤῊΝ ἩΦΙΥ Φοον Ύ ΨΦῚ 
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Οτ0 σώξει τὰ πολλὰ σώμαϑ' ἡ πειϑαρχία. 
οὕτως ἀμυντέ᾽ ἐστὶ τοῖς κοσμουμένοις, 
κοῦτοι γυναικὸς οὐδαμῶς ἡσσητέα. 
κρεῖσσον γὰρ, εἴπερ δεῖ. πρὸς ἀνδρὺς ἐχπεσεῖν" 

ΕῚ Ἃ - ὥ , 9. » 
κούυπ ἂν γυναικῶν ἡσσονὲες καλοίμεϑ' ἂν. 680 

ΧΟΡΟΣ. 

Οτῦ ἡμῖν μὲν. εἰ μὴ τῷ χρόνῳ κεκλέμμεϑα, 
᾿ λέγειν φρονούντως ὧν λέγεις δοκεῖς πέρι. 

ΑΙΜΩΝ. 

πάτερ, ϑεοὶ φύουσιν ἀνθρώποις φρένας 

ἔἰγη δα οϑθόδρθ. [χὰ {πὸ ἢγδί 
ἸΘΠ 6. οὗ πΠ6 βϑηύθησθ ὑπ 6 ρμοθϑῦ 
οἵαι6α το: δα Ὁπῶὺ Πιρηῦ νγὰϑ 
ΔοσοΙηρδηϊθα Ὀγ ἀοβίγποίζοη, θ6- 
οδι56 τὖ ναάὰ5 50] [-ουνἱάθηῦ, δηᾶ 
ΟΙοδν ἔγοια ὑπ6 Ἰαύίου ραγῦ οἵ 1Π8 
Βθηΐθηθθ. “116 5601]. αποῦθ5 Ἤομῃι. 
581: , αἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν 
πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται. Ἐτν- 
ἕαγαῦ ΑΙ6506}.. δρύ. ο, Τῇ. 208: 
πειδϑαρχέα γάρ ἐστι τῆς εὐπραξίας 
μήτηρ, γυνὴ σωτῆρος. ὅο Χο- 
ΠΟΡΒ. ΡΠ 8, .Δδὲ μωρὸς δὲ 
καὶ εἴ τις ζῆν βουλόμενος φεύγειν 
ἐπιχειροίη, εἰδὼς, ὅτι οἵ μὲν νι- 
κῶντες σώξονται, οἵ δὲ φεύγοντες 
ἀποϑνήσκουσι μᾶλλον τῶν μενον- 
των. ἦ 

γ. 611. οὕτως οἷς.] Οὕτως: 
απῶϑ ααπι τὰ 108 51Ππὖ, δ Πα Βῖπ 06 
0168 ΠΩ Ρ 5 ΔΥΘ 50, 88 ἴῃ 4θῦ: 
οὕτως ἔμοιγε δίο. ΤΙ Ξ080]. ἴη- 
ὈΟΥΡΥΘΙΒ τοῖς κοσμουμένοις ὈΥ τοῖς 
ἄρχουσι, ΘΟ ρΡδΥηρ Η οτμ.1],1, 16: 
κοσμήτορε λαῶν. Βαί κοσμεῖσθαι 
οοαα ποῦ πᾶν Ῥθθὴ πἀϑοα δοίϊ- 
γΘΙΥ ὈΥ ορμοοῖΐθα. Τγέαγαῦ το 8 
ΘΟΥΥΘΟΥΥ [Ὸ]]ονγ5 Μυβργανθ δπᾶ 
ΟΥΠΘΥΒ, ὑθκίηρ' τοῖς κοσμ. ἃ5 {Ππ6 
πραΐοῦ, ὑμππ85: ὑπ πῖηρ5 ἄδ6- 
ογοϑᾶ δηᾶ ογτἀοθγθα, Βιαπο Κ᾽ 8 
ὙΘΥΒΙΟΩ 18. ΟΟΥΥθοῦ Θηοιρη: δΥ6 
οαρμῦ ὉΠ θη ἤο θ6 οδτθἔαμ] ΤΟΥ 
16 ργοϑουνδίϊοῃ οἵ οὐάϑχυ 
δα αἀἰβοιρ! πο: (516 ΟΡ δια 
ἄαγὸ ορογύοί, παὖ “σούνθῦυτ 
οΥο οὐ ᾿ἀἰβοὶριΐη δ) ΕῸΥ ὑπ15 
56η868 οἵ ἀμύνειν Ἀπα 5. }1Ὡ 1 γ Ὁ 5 
Ὅπ6 ὁοπημηθη δ ΟΥ5 ΘοΙηρᾶγθ Εἰατ. 
Οτγοϑί, ὅ22; ἀμυνῶ τῷ γνόμῳ. Τπυ- 

γᾶ. 1, 160: δικαιῶ τοῖς κοινῇ 
δόξασι ᾿βοηϑεῖν οἷο. --- ΕἿΣ {86 
ΡῬΙΌΣΑΙ αμυντέα ἃιᾶ ἡσσητέα ἴῃ 
ὍὉη6 [Ο]]ονπρ γθῦθ6 566 Μεαύίῃ. 
8. 448, 

γ. 612. κοῦτοι --- ἡσσητέα]) 
Βυέαταιϊ αποῦθ5. ΑΥὙἸΒΌΟΡΒ, Πγ8, 
400: οὐ γυναικῶν οὐδέποτ᾽ ἔσθ᾽ 
ἡττητέα ἡμῖν. ἘρχῪ {π6 5ἰγαοίττθ 
οὕ, Με, ὃ. 447. 
Δ. 618. 5. 610].: εἰ μὴ τῆς φρο- 

νήσεως ὑπὸ τοῦ γήρως σεσυλήμε- 
ϑα, λέγειν φρονούντως δοκεῖς 
περὶ ὧν λέγεις. Ὁ δὲ λόγος πανυ 
πρεσβυτικῶς καὶ αἰδημόνως δἴρη- 
ται. Εἰ μὴ -- κεκλέμμεϑα ρτο- 
ῬΘΥΙ͂Υ Βίρῃϊῆθβ: ἀΠ]Θ55 ΜὙθ6Ὸ 8 ΓΘ 
ἀφοοίνθα Ὀγ ουν ργθβδϑηΐῦ ἃρ'6, 
ῖ.. 6. οΙΪᾶ ἀρθ. ϑοπδθίθυ οοιηρᾶ- 
γ6851218: ἢ ϑεοῖσι κλέπτομαι. ἘοΥ 
τοῦ χρόνου οορ. ν. 729. πᾶ 
Ῥμιοοῦ. 804. 

Υγ. θ11---0(86. πάτερ -- ταδ ε] 
Ἡδδϑιηθη ριοοθϑᾶβ ἰο τιαᾶγθββδ Πἰ5 
ΠΟΥ Θηα ΟρΡΡοθΘ 18. ΟΡ ΠΙΟΠ5 
ὙΠ 5 Οἢ Θχοθϑβίγο πηοαθβίν, ὑπϑύ 
ὑπ6 ὀοτημηθησοιηθηῦ οἵ Πῖ5. ΒΡ θοἢ 
ΒΘΘΠ5. ουὐύθὴ ἴο ἰθηά ἰοννδῦβ ΟὉ- 
ΒΟΌΣ. 1. τυ 56 1 ὑπιηκ {πεῦ {Ππ6 
οοηηθούϊοη δ Πα 56η86 15 [Π15: τη ἃ 
15 Ὁη6 θοϑὺ οὗ 8411 Ὠϊη ρ5, ὈΥ 
0η6 ΒΕ6ΙΡ οὗ ψ πιο ἢ γγὸ ἀἸ 5 Θ τη 
ψΠπδὺ πὸ οὗ οοπάποῦ 15 6 δύ 
ΟὟ ΔΠ:. ὁσδαϑίουϑ. Βα} 81]- 
ποῦρ 11 ποι 1 δῖ, ΠΟΥ͂ 
ψΟῸ]ὰ τῖδ ἠο θ6 850 ΟΙθυ δὲ 
δἃ5 ἴο 6 8016 ἴο 5Π0. ὑπαΐ 
νη αὺ γοῖ 58 15 ᾿ἱποογγϑοῦ, 
γοὺ ρούόβδῆθθ διπούμου Ρϑυ- 
50Π 5 ορίπϊίοπ, ποῦ ρ ἢ ὑπ Γ6- 

ῦ 
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πάντων ὅσ᾽ ἐστὶ χτημάτων ὑπέρτατον. 
ἐγὼ δ᾽ ὅπως σὺ μὴ λέγεις ὀρθῶς τάδε, 
οὔτ᾽ ἂν δυναίμην μήτ᾽ ἐπισταίμην λέγειν" 0δ0 

θ8ῦ 

λέγοιτο μέντῶν χἀτέρῳ καλῶς ἔχον. 

σοὺ δ᾽ οὔν πέφυκα πάντα προσπονεῖν: ὅσα 
λέγει τις ἢ πράσσει τις ἢ ψέγειν ἔχει. 

τὸ γὰρ σὸν ὄμμα δεινὸν ἀνδρὶ δημότῃ 
λόγοις τοιούτοις, οἷς σὺ μὴ τέρψει κλύων" 

090 

ἐμοὶ δ᾽ ἀκούειν ἔσϑ᾽ ὑπὸ σκότου τάδε. 
} . “ ἕ τὴν παῖδα ταύτην οἵ᾽ ὀδύρεται πόλις. 

πασῶν γυναικῶν ὡς ἀναξιωτάτη 
ῇ 3 2 Φ ΝΡ 2 ΄ ,ν 

κακιστ ἀπ ἔργων εὐκλεεστατῶν φϑένει. 090 

Υ. 681. λέγοιτοϊ ἰδ ΤῊ Οὐ Θογγθούΐοη, ΜΒΆ,, [ἀπ Τ]η,] γένοιτο. 
Ηθυδπη χατέρως ἴοτ χατέρῳ. 

γΟΥΒ6 Οὗ γοὺ ΟΥ̓́; ΙΠΔΥ͂ 6 
οοήγθοῖ, Νον [1 15 ῷὸἡἢὄ ἀυΐγ 
[0 ΟὔΒΘΥνα ἔΟΥ ὙΟΌΥ ᾿ποΥοϑῦ 
ὙΠαύρθυοσ οὐ ΟΥ5 58. ΟΥ Ἃο 
γοΟβροούϊηρ γουῦγϑβο] ἢ, δα ἴῃ 
νη δύ ΠΘΥ ὈΪδ6 γοῖι, 51πῸ6 
ΠΟΥ ἄδτο ποῦ βὅρθδῖκ {8617 
ὑποῦρηὺβ ΟΡΘΕΩΪΥ Ὀοἔοτσα γοιῦ. 
ΗἩϑθπὸθ 1 Βᾶνθ θοῦ ϑῃδρ]ϑᾶ 
ἰο ΒΘ πον ὈιύοΥΥ 0Π6 οἱὐγ 
ἸΏ ΟὝΥΠΗ5 ἔον ΑἸ ύρ ΟΠ 6. 

Υ. ὁ175ᾳ. πάτερ -- ὑπέρτα- 
τον] Οἱ. 1060 54. πᾶ 1848, ἀπά 
ΑΘΒ6}. Αρ. 900. ΒΙοπιῇ.: καὶ τὸ 
μὴ κακῶς φρονεῖν ϑεοῦ μέγιστον 
δῶρον, πᾶ ΡΙαἴο ἄς Ἰερ»". 1. Ρ.681: 
ὃ δὴ πρῶτον͵ αὖ τῶν ϑείων ἤγεμο- 
νοῦν ἐστὶν “ἀγαθῶν, ἡ͵ φρόνησις. 

γ. 079. ὅπως -- λέγεις} Θὰ 
ὑΠ|15 τπι88 οὗ π6 ρδυίϊοϊθ ὅπως 568 
Μ δύῃ. ἃ. ὅ84. Ὡ. 2. 5. 628. ὅπως. 8. 

Υ. 080. οὔτ᾽ ἂν δυν. κῆς; 
ἐπ.] Οπ {ΠπΠ6 οοπηθοίϊοι οἵ οὐ 
ἂν ἃπᾷ μήτε 5686 ΜΑτ. 8. 608. 
4, ἃμὰ νυν. 498, ἅἀῆβογθ. ἴῃ 1ιαίϊη: 
ΘΟ ῬοϑβΒιπ η60 ΟρΡἕο πὖῦ Ροϑ5- 
511 ἀϊ 6 6 Γ6. 

Υ. 681. .λέγοιτο --- ἔχον] ΤΗΘ 
ΡΙΌΠοσα ἕτερος 5. ποῦ οΟρροβϑᾶ ἴο 
ἐγώ, Βαϊ ἴο σύ. ΕῸΥ ΔἸ ΠΟῸΡῚ {π6 
γγογᾶβ ἐγὼ δ᾽ ὅπως -- λέγειν ἃρ- 
ῬδΥΘΩΟΥ οοηύδϊη ὕνγο δι θ] οὔθ ΓῸΣ 
ΟΡΡοΒιϊοη, {η6 οὔθ: 1 οδϑηποῦ 

πᾶρο ποὺ γοιν βοηύθηοδ 
05 Απύίρομα Ρ6 οογγθοῦ, {πὸ 
οΟὗμοῦ: 1 οδηποῦ Ἰπᾶρο ΨΠῈ68- 
ὙΠ Υ ᾧΠ6 ορΡΙἱηΐοη γοῖ ΘηδοΥ- ᾿ 
ἰᾶΐη οὗ Απίϊροηθ 6 ἃ ὑγ88 
ΟἼ6, -- γοὺῦ 10 15 απἰδθ ρῥ]δίη ὑπὰΐ 
10 γγοῦ α 6 ἀ5616855 ἴο δ κο ΔΩ͂ 
ΟΙααθθ ἴἰο ὙΘϑρομα ἴο {π6 ἢγχϑβύ, 
ὙγΠ6η {86 Ἰαύίου 18 δηβυγογθᾶ ὑππ5: 
γοϑύ βοιηϑίβιηρ ὑπαὶ 15 τἱρσῆΐ 
ἸὩΥ θ6 Βαϊά θυϑθ ὈῪ Δηοῖ 6 ,. 
1. 6. γοῦ ρϑύοῆϑηοθ ῆ6 ορίῃηΐοπ οὗ 
ΠΟΘ υ, ΠΟῸΡ ΘΟΠΌΓΑΥΥ ὕο ὙΟΌΓ 
ΟΥ̓́) ΙΔῪ 6 οοὔγθοῦ. Οπ ἐπθ 
ομηϊϑϑίοη οὗ τὲ 566 Μὰ}. 8. 487.1. 

Υ. 682. σοῦ δ᾽ οὖν -- προ- 
σκοπεῖν] Οπ {Πθ Ργᾶβο σοῦ 
προσχοπεῖν. 1. 6. σχοπεῖν πρὸ 
σοῦ, 866 ν. 024, Ὁη προσχοπεῖν 
σοῦ πάντα ΡμΠοοῦ. 16. 

Ν.. 684 5ᾳ. τὸ γὰρ σὸν -- τοι- 
οὕτοις] ἰ, οι: σὲ γὰρ φοβεῖται 
ἀνὴρ δημότης λόγοις τοιούτοις, 
80 {με λόγοις τοιούτοις 15. 86 
ΒΘ ΤΏῚΘ. δι. 8 λέγων τοιαῦτα. 

Υ. 6086. ὑπὸ σκότοιη 5. 61}10].: 
ἐμοὶ δὲ πάρεστιν ἀκούειν τῶν λά- 
ὥρᾳ κατὰ σοῦ λεγομένων. Βα 
Ἡυη δ πη ΤΙΡΆΟΠΥ ΟΌΒΘΥν 65, 5ῖπη066 
ὙΥΠαύθνου 15. ΒΡΟΚθἢ ρυϊνδίοὶῦ 15 
4180 ρυϊγαύθὶν πϑαγά, {πῃ ροϑῦ 
τοίθυγθα ἴο πϑαχίηρ' δῦ οαρΐ [0 
ἤᾶγο ὍθΘ6η 5αϊᾶ οὗ {Ππ6 ΒΡ Κθυ8. 
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000 ἥτις τὸν αὑτῆς αὐτάδελφον ἐν φοναῖς 
πεπτῶτ᾽ ἄϑαπτον μήϑ'᾽ ὑπί ὠμηστῶν κυνῶν 
εἴασ᾽ ὀλέσϑαι μήϑ᾽ ὑπ᾽ οἰωνῶν τινος" 
οὐχ ἥδε χρυσῆς ἀξία τιμῆς λαχεῖν ; 
τοιάδ᾽ ἐρεμνὴ σῖγ᾽ ἐπέρχεται φάτις. 
ἐμοὶ ὃὲ σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς, πάτερ. 09Ὁ 

7100 

οὐκ ἔστιν οὐδὲν χτῆμα τιμιώτερον. 

τί γὰρ πατρὸς ϑάλλοντος εὐκλείας τέκνοις 

ἄγαλμα μεῖζον, ἢ τί πρὸς παίδων πατρί; 
μή νυν ἕν ἦϑος μοῦνον ἐν σαυτῷ φόρει. 

Ἁ , 2 «." ώ ας πδας, -" Ἵ ὡς φῇς σύ, κοὐδὲν ἄλλο. τοῦτ᾽ ὀρϑῶς ἔχειν. 100 

710 Ὁ 

ὅςτις γὰρ αὐτὸς ἢ φρονεῖν μόνος δοκεῖ, 
ἢ γλῶσσαν, ἣν οὐκ ἄλλος. ἢ ψυχὴν ἔχειν, 
οὗτοι διαπτυχϑέντες ὥφϑησαν κενοί. 

690.  ΒὍΠΟΙΣ: διὰ τούτων 
ὑπεραπολογεῖται τῆς κύρης, ὑπερ- 
ευπρεπῶς τῇ πόλει περιϑεὶς τὸν 
λόγον. 

γι 691. ὠμηστῶν κυνῶν] Τῇ 
1,᾿. λύκων 15 νυ 6 ἢ ὃ 5. ἃ ὙΘΥΙΟΙΒ 
τϑϑαϊηρ ἔου κυνῶν. Αβονϑ νυ. 357. 
Ἃορδ ἈΥ6 Το π6α νι 14 θα β.8, 
ἃ ἃ ἴῃ 200, νῖΐῃ Ὀἷγάθ, δ5 ἴῃ 
ἌΘ56Ε. ρὲ. ὁ. ΤῈ. 1090. 1028,, 
γΠΘτ ἴῃ ν, 1048. Απ ρῸπΘ ΒΕΥΒ: 
τούτου δὲ σάρκας οὐδὲ κοιλογά- 
στορὲς λύκοι σπάσονται. ὟΥ  ὲ ᾶνα 
ὠμησταί Δρρ!ἰθα ἴο ἄορβ γῪ Ηο- 
τοῦ 1. ΧΧΙΠ, 617. Ἡπεμ. ΤΠῸ 
Ῥδυύιοϊθ μή, ξου ὙΠΟ. ὁπθ που]ᾶ 
δχρϑοὺ οὐκ, βθϑῆιβ 588 ὈΥ {86 
Ῥορὺ, θθόϑιαβθθ μῃ6 μα {πῸ τὸ- 
Ἰαϊῖγϑ ΤΊΘΙΔΌ6. οὗ ὑπ βϑθηΐθμοθ ἴο 
θῸ ππάορυβίοοα Θοπαϊ!οη8} γ. [Ι͂Ὴ 
ὑΠ|6 5816. ὙΥΔΥ͂ ῬΒΠΟΟΙ. Τιῦ: ὦ με- 
λέα ψυχά, ὃς μηδ᾽ οἰνοχύτου πώ- 
ματος ἤσϑη δεκέτει χρόνῳ. 

γ. 098. 5. 980].: τεμῆς γ0. στή- 
λης. ΤΠο ρουγο ἀθρθηα 5 ΠΡΟῚ 
1πΠ6 γϑὺ λαχεῖν. 586 ῬΒμΙοοῦ. 62 
564. ποΐϑθ. 

Υ. 694. 5.680].: ἐρεμνή" σπο- 
τεινή, λαϑιραία σου. Αἴίον {Π6 γϑυῦ 
ἐπέρχεται ΒΌΆΡΡΙΥ μοί. 

Υ. 6956. σοῦ πράσσοντος εὐ- 
τυχῶς} Ἐσρτ [π ρσοηϊῖνο οὗ {Ππ6 
Ῥδυίοῖρ]6 οἵ, 697 πᾷ 689, 

Υ. 091 5ᾳ. εὐκλεέας ---ἀγαλ- 

μα] ὃο εὐκλείας στέφανος ΑΨ 
40. Εαν. ΒΈΌΡΡΙ. 515: πόλει παρόν 
σοι στέφανον εὐκλείας λαβεῖν. 
Απίῖορ. ἔν. ΓΝ, 4. ἘΠΕ. : 

γ΄. 698. 5.680]. πιΐπ. ἢ χί 
πρὸς παίδων πατρί. ᾿ ἤγουν 
οὐδὲ ὁ πατὴρ μείξονα ἄλλην χά- 
ρεν παρὰ τῶν παίδων δέχεται, ἢ 
εὐτυχοῦντας τούτους ὁρῶν. 

Υ. 099. μή νυν] Πο ποὺ {Π6η 
15}. οὔθ, ὅο ἃθονϑ νυβ. 648: μή 
νῦν ποτ᾽ οἷο. ἍεΧ τϑἕθυβ ἴὸ 
ΒΙοια ἢ. οα Αθβοῃ. ϑρέ. 228, δηᾶ 
ΜοπΚ οὴ Επγ. ΑἸς. 1096. 50 ΚΟΡΗ. 
Α]. 1129: μή νυν ἀτίμα οἷο Οδά. 
Η. 644. 707. ἘοΥ μοῦνον 8566 Ἐχ- 
ΘαὙ5. οα Οθᾶ, Ο,, νυ. 928. 

Υ. τ00. ὡς φὴς σὺ --- ἔχειν] 
ΒΙΥΌΆΠΟΙΚ ΟΘΟΥΥΘΟΌΪΥ γοηᾶθυβ: δῸ ἃ 8 
ὕο ὑπῖπκ ἐπαὺ ψπϑΐ χοῦ 58; 
δ πα πούμίηρ᾽ 6156, 15 τὶρβῃῦ. 
Οἱ {πὸ π56 οἵ {Π6 ραν 1616 ὡς 566 
Μδύθῃ. 8. 4δῦ, 

Υ. Τ01 584αᾳ. ὅςτις -- κενοί] 
ΕῸΥ {πὸ βϑηθπηθηῦ οὗ. ΤΠ Θ ΟΡ. 
Οὔδ: ὅςτις τοι δοκέει τὸν πλησίον 
ἴδμεναι οὐδέν, ἀλλ᾽ αὐτὸς “μοῦνος 
ποικίλα δήνε" ἔχειν, κεῖνός γ 
ἄφρων ἐστί, νόου βεβλαμμένος 
ἐσθλοῦ" ἴσως γὰρ πάντες ποικίλ᾽ 
ἐπιστάμεϑα. 

Υ. 108. 5. 6}.0].: διαπτυχϑέν- 
τες ἀνακαλυφϑέντες" μετέβη δὲ 
ἀπὸ ἕνικοῦ ἀριϑιοῦ, τοῦ ὅςτις 

5 Ἔ 
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ἀλλ᾽ ἄνδρα . κεἴ τις ἢ Ἶ σοφὸς, τὸ μανϑάνειν 
τ0ῦ πόλλ᾽ αἰσχρὸν ἀδεγάβπι τὸ μὴ τείνειν ἄγαν. 

ὁρᾷς παρὰ ῥείϑροισι χειμάῤῥοις ὅσα 
δένδρων ὑπείκει κλῶνας ὡς ἐχσώξεται" 

᾿ ἜΣ ΙΣ ΄ 3 Φ πεν ἃ , ᾽ 

τὰ δ᾽ αντιτείνοντ αὐτόπρεμν ἀπόλλυται. 
Ω Ἁ Ὶ Ω 3 -" 

αὐτῶς δὲ ναὸς οςτις ἐγκρατὴ πόδα τι 
110 τείνας ὑπείκει μηδὲν ὑπτίοις κάτω 

στρέψας τὸ λοιπὸν σέλμασιν ναυτέλλεται. 
ἀλλ᾽ εἶκε ϑυμοῦ καὶ μετάστασιν δίδου. 

ν. 112. Μοβὺ οὗ ἐΐπθ Ἰαίθν. δαϊδουβ ὙὙΓΟΠΡῚΥ γοδᾶ ϑυμῷ. ΕῸΥ.. 
εἴκειν ϑυμῷ οδῆθ ΟἿΪΥ τηϑϑῶπ ἱπ απ]ροτο αηΐπιο: ἃ πιοϑὺ ἘΠ ΚΘΙΥ 
ΒΙρηϊποδίϊοη Π ΘΓ. 

γὰρ, εἰς πληϑυντικὸν, τὸ οὗτοι. 
Οὗ, Μδύθι. 8. 418. ἃ. Β οδὺ 8. 100. 
πού. 1. 

Υ΄. 104 5ᾳ. ἄνδρα - οὐὸὃ ἐν] 
ΤΠ ογάον ἴ8: οὐδὲν αἰσχρόν ἐστι 
τὸ ἄνδρα μανϑάνειν πολλὰ οἷο. 
5886 Μαύῃμ. 8. 2718. πο. ὃ. διὰ 
8. ὅ40. -- Οη εἰ νῖδ {π6 οοη]. 
500ϑ. Μεαίἢ. 8. δῦ, 7.. Ῥ. “δ 
Ἑξοϑὺ 8. 121. πού. 10, οὐ {πμ6 81- 
1016. ΡΙϑδοθα Ῥϑέοτθ ἐπ ἱπΠηῖ γα 
Μεοιύιπ, 8: 848. 

Υ. τοῦ, ὅ.980].: καὶ τὸ μὴ 
τείνειν ἄγαν" μὴ αὐϑάδη εἶναι 
ἀντιτείνοντα τοῖς συμβουλεύουσιν. 

ΜΝ. 108. 5. 680].: αὐτόπρεμνα᾽ 
αὐτόῤῥιξα. 

Υ. τ09 5αα. ,ναὸς -- μηδέν] 
ΤΙ ογᾶου 18: ὅςτις πόδα ναὸς ἐγ- 
κρατῇ τεένει, μηδὲν ὑ ὑπείκων. 6 
νγογ5 ἐγκρατῆ τείνειν πόδα ναὸς 
ΥΘ ΒΡΟΚΘΗ ὈῪ ἃ Κἰπα οἵ ῥγο] ρϑ15, 
ὙΠΟ 1 Μιᾶνθ πούοθα δύ ν. 26., 
50 πδῦ ἐγκρατῆ ΤῊ ΘΠ 8 ὥςτε ἐγ: 
Ἀρατῇ εἶναι, δᾶ ἐγκρατῆ τείνειν 
δ Ὀ6 τοηάουθα ἢ ΟΥ̓ ὈΥ 
βίγδεξ βρδηῆηθῃ, οἵ. ν. 4174. 
ἙΡθογθ. 80 μείζον᾽ ἐκτενῶ λόγον 
ΤΎΔΟΗ. 079. πλεῦνα ἐκτεῖναι λόγον 
Ηοτοᾶ. ὙΙΙ, 51. δηᾶ ἐπ [δίῃ 
ΤΟ ρ᾽ ΠῚ Ρτοτορδὶ δοναμ ἨοΥ. 
Ερ. δα Ρίβ. 846. --- ὙΥ1Π γοβρϑοῦ 
ἴο ἐπ6 βαθδίδηϊινε ποὺς διοίῖά θυ 
Οἢ ἔπιγ. Τρ}. 1, 1104, τἱρῃν οὐ- 
Βούγοθ: “ΤΠ πόδες οὗ {Π6 5810 
ὙΟΥΘ ῃ8 ὕνγο ΥΤΌῸΡ65 Ροιιηα ἔγοιη 
6 ἸΟΥΤΘΙ ΘΟΥ̓ΠΘΥΒ Οὗ {Π6 581] 1ο- 
γγΥ 5. ὅΠ6 ῬΡΟΟΡ. ὅ91 0]. οῃ Ἐπ Γ. 

[καὶ ϑυμῷ Ὁϊπα.] 

Οὐ. Τ0ᾺΑὶ λέγεται δὲ οὕτω (ποὺς) 
σχοινίον, τὸ κάτωϑεν τοῦ ἵστίου. 
ΜοΥΘ Ρ] ΔΙ] ὑπ6 ὅ6Π0]. ΑὙΙΒίοΡΙΝ. 
Δα Εᾳ. 486: πόδας δὲ καλοῦσιν. οἵ 
ναῦται τοὺς παρ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη 
κάλως ἐκδεδεμένους τῆς ὀϑόνης." 
Βα ψι ὑπ ργθϑοηῦ ρδϑϑαρθ γγὺ8 
ἸΘῪ ΘΟΙΏΡΑΥΘ Επιγ. Οὐ, τ0ὅ 54.: 
καὶ ναῦς γὰρ ἐνταϑεῖσα πρὸς βίαν 
ποδὶ ἔβαψεν, ἔστη δ᾽ αὖϑις, ἣν 
χαλᾷ πόδα. 
410. 288. ὑπτίοις ---ναῦ- 

τίλλεται] ΕΤΆΡΘΟΥ ΥἹΟΥ͂ δαρ- 
Ροβθθ ὑμὰῦ κχάτω στρέφειν 15 
ιι584 ὈΥ 6 αΥθοῖκα ἢ ἐπ 6]- 
11ρ515 οὗ ναῦν, 85 Ὁπ6 Οθυμδη 
ΡὨγαθ6 ὉΠ οΥἴθη. ΑΒ ΤᾺ 8.5 
ὑῃ86 56η886 οὗ {π6 ΠΟ ραϑϑδρθ 15 
ΘΟΠ ΘΠ 64, ΒΟΘΟΚἢ ΟὈΒουγοϑ ὑπαΐ 
[6 18 βαϊᾷ ἰο 5811 πῖα ἀρίαγποᾶ 
6 οκ (6 π 665), γγῆοῸ 5115 ἴῃ {πὸ 
γγϑΐθιβ ὙὙΠΘ6Ὲ ΠῚ5 5ῃη10Ρ ἢδ5 ὈΘ66ῃ 
ἀρϑοῦ. ὅσοι 15. ὕΠ6 56η886 ἴπ Υ8. 
810 54. δῃᾷ ΑἹ. 100: ϑιανόντες ἤδη 
τἀμ᾽ ἀφαιρεέίσϑων ὅπλα. 

γ. 112. ἀλλ᾽ -- δέδου) ἴὺ 15 
ουϊαθηῦ θοῦ ἔγοση ὑπ ψΠ016 οἵ 
{Π15 ραβϑϑᾶρθ δηα ρδυνοα] αν ἔγοιη 
π0 ργβθοθάϊηρ' ψογᾶβ ὑπαὶ ϑυμὸν 
ἄοθϑ ποὺ 5ιρΏ Ὑ ΔΠΡΘΥ͂, 85. {6 
1 θυ θίουβ ΘΟΠΙΠΟΙΪΙΥ βΌΡΡΟϑο, 
Ραῦ τπαϊπα οὐ ἱποϊϊποίΐοη. ΤΠ 
ΒΘη86. 15. ὑμποιθίοσθ : Ραύὺ ἀθβὶβῦ 
ἔγοῖα ὑπ185 ἱποϊϊπαύϊοη δηᾶ 
ΦΔΊΙΟΥ 1ὖ ἴο Ρ6 ομδηρθά, 1 
γἱ61ἃ, ἃ οἤϑηρο γον ἰπο0]1- 
πϑύϊοη. Ἠδ τϑρϑαὺβ ψῃδῦ πὸ πδᾶ 
ΔΙσοδαν βαϊα ἴῃ νϑ. 699 56. ἃ5. Ρ6Ὺ- 

"οὐτυδι μι δῶ 



ΨΥ ΟΝ Μ νΎΥ 

, ΨΥ Σ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

γνώμη γὰρ εἴ τις κἀπ᾽ ἐμοῦ νεωτέρου 
πρόςεστι. φήμ᾽ ἔγωγε πρεσβεύειν πολὺ 
φῦναι τὸν ἄνδρα παντεπιστήμης πλέων" {1 
εἰ δ᾽ οὖν. φιλεῖ γὰρ τοῦτο μὴ ταύτῃ δέπειν, 
καὶ τὼν ΡΩΝ εὖ καλὸν τὸ μανϑάνειν. 

ΧΨΙΌΟΣ, 

Δ μκξ. σέ τ᾽ εἰκὸς ν εἴ ἐὶ καίριον λέγει, 
μαϑεῖν. σέ τ᾽ αὖ τοῦδ᾽" 

ΚΡΈΩΝ, 

120 οἱ τηλικοίδε καὶ διδαξόμεσϑα δὴ 

Υ. Τ11ὅ, ,παντεπιστήμης 158. ὩΥ ΟΥ̓ ΟΟΥΤΘΟὐΐοη, 
δαϊι. πάντ᾽ ἐπιστήμης. ααϊΐθ ἴῃ ορροβίψίου ἴο 411 ατὐθϑὶς πι88ρ6. 
τητιδὺ 06 γϑβίογθα ἴοο 1Ϊῃ ῬΎδοΠ. 538. 

ΘΙΠΏΪΔΥ ᾿πϑύϑηοθϑ οὐ ΘΟ ΡΟΝ 0. ΤΔῪ ἔχω γὰρ παντεπιστήμην ἐγώ. 
6 Τοππᾶ ἰπ {π6 Ἰθχίοομβ. [πάντ᾿ 

ΒΟΠΒ 86 σψοηὺ ο 4οὁ 1ἴὶὴ θδιμοϑϑί 
Θηὐγοαίίθθ, ΤΠοΥΘ 15. η0 αἰ ΠΟ] 
δροαῦ ἐπ6 γϑυρ εἴκειν Ὀθϑίηρ Ἰοϊπϑα 
ὙἹ ἃ ρσοηϊθῖνο; ΓΙῸΥ 1 15. ψ86]] 
Κηοόνῃ ὑπαῦ 0Π15 οα56 15. οἴΐθῃ τιβϑα 
Ὑγἱ ἢ νου 5 Θχρυθββῖνο οὗ υἱϑ] αϊηρ 
ΟΥ Τοδβίρηΐηρ ἀηγύπῖηρ. ΟἹ, 
Μεύη. 8. 882. δᾶ ΒΒ οϑύ 8. 108, 
Η, ὅ. ὁ, Ἡθποθ {π15 ὙΘΥῪ σψοτὰ 
εἴκειν 15 }οϊηρα νὶῸ ἢ {Π6 ΘΘΗΣΟΙΥ 65 
χάρμης, πολέμου, δια οὐμοῖδ ἴῃ 
ἃ πκ6 βϑη8θ6. Βοϑιάθβ Π6 ψοταβ 
μετάστασιν δίδου ἂτὸ ἀἀαθά, μ6- 
ἔογθ ὙΠΟ τγ τλπιϑῦ ρϑΥΘΌ]ΔΥΥ 
[8 ἴῃ ϑυμοῦ, 50 ὑπδῦ π15 ρ885- 
Β90᾽6 15 ΒΟΙΠΘΥ δύ Β᾽τΉ1]18} ἴο γ. ὅ8, 
ΕῸΥ ὑπ ρῃταβθ ϑυμοῦ μετάστασιν 
δέδου 566 Ορφᾷ, Ο. 462 5αᾳ. δῃά 
ΘΌοΥΘ συ. 150. 

Υ. 114 Ξᾳ. ὅ.980].: πρεσβεύ- 
εἰν ὑπερέχειν. ἘΠοΥ Π68 5ϑοη πηθηΐ 
1μ6 Θομπηηθηΐδίουβ απούθ Ἠ 65ϊ1οά. 
Ορ. οὐ Ὁ. 291: οὗτος μὲν πανάρι- 
στος; ὃς αὐτὸς πάντα νοήσῃ; φρασ- 
σάμενος τά κ᾽ ἔπειτα καὶ ἕς τέλος 
ἦσιν ἀμείνω" ἐσθλὸς δ᾽ αὖ κἀκεῖ- 
νΟΡ; ὃς δὺ εἰπόντι πίϑηται. ὃς 
δέ κε μήτ᾽ αὐτὸς νοέῃ, μήτ ἄλ- 
λου. ἀκούων ἐν ϑυμῷ βάλληται, 
ὅδ᾽ αὖτ᾽ ἀχρήϊος ἀνήρ. ὅ0 8150 
Ηϑτγοάοῦ, ΝῊ, 16.1: ἔσον ἐκεῖνο, 
ὦ βασιλεῦ, παρ᾽ ἐμοὶ κέχριται, 
φρονέειν τε εὖ καὶ τῷ λέγοντι 
χρηστὰ πείϑεσϑαι. ΟἿ οιρτο ΟἸποπΐ. 

09 

120 

εὖ γὰρ εἴρηται διπλῇ. 1δ2ῦ 

ΜΕ. δηᾶ ἃ]] 
1 

80 ὑμαὺ νγϑ8 ΠΙΔῪ τϑϑᾶ τούτων 

ἐπιστ. Ὁϊπα.]} 

6. 81: ΒερΡΙ ΘΙ ΒΒΙ 1 6556 
αιοππηῦ δα, Οἱ απο ΟΡὰΒ 
δὶ 051 νσϑῃϊδῦ ἴῃ ᾿Ὡθηύθμῃ; 
Ῥτοχίιηθ δϑοοϑάθσα 1ΠΠ]πιὼ, ααἰ 
αἰύοΥπθ ὍθΘη6 ἰηνϑηθὶβ ΟΡ- 
ὑθιηροτθὺ. ιν. ΧΧΙΠ, 29: Β8 606 
Θρο διιάϊνὶ, 1 }]10 685, Θατη ρΡΎ]- 
πὴ 6586 ΥἱΓῸΠΠ, αἱ 1056 
ΘοΟηΒα]αῦ, αὐϊὰ ἴῃ ὕϑι δἰ; 
Βοοπὺπη απ Θὰ, αἰ Ὁ ΘΠ 6 τη0- 
ὨΘηΙ: οθοαϊεαῦ; ααἰ π60 ᾿1ρ51 
ΘΟΠΘΌΆΪΘΥΘ, 60 ΔΙ ΟΥΪ ΡΔΥΘΥΘ 
Βοϊαῦ, Θὰ ΘΧΌΥΘΙΙΝΪ ἱΠΡΘῺΙΪ; 
6886. ἷ 

Υ. 116. 50 Π01.: εὖ δ᾽ οὐν᾽ εἰ 
δέτις ἀνόητος εὑρεϑῇ. ΟἿ ΜΔ... 
δι  ΡῚΣ 

1Ρ1α. φιλεῖ --- ῥέπειν] Μα5-: 
ΒΥΑΥΘ. ΘΟΙΏΡαΡ 65. ΘΒ. 106: οὐ 
γὰρ αὐτὸς πάντ᾽ ἐπίστασϑαι βρο- 
τῶν πέφυκεν. 

γ. 111, καὶ -- μανθάνειν] 
ΤῊΘ ογάθυ 18: καὶ καλὸν τὸ μαν- 
ϑάνειν τῶν εὖ λεγόντων. ΕοΥ εὖ 
ὑππ5 ρ]ϑοθαᾶ δὐου ῃη6 γῇ 5668 166. 
410. ΑἹ. 1262, ἴον ὑπθ βϑῃὐπιθηΐ 
1051 μᾳ.: τὸ μανϑάνειν δ᾽ ἥδιστον 
εὖ λέγοντος. 

γ. 130----158. ΤΠγουρποιΐῦ ὑπΠ15 
ΠΟΙ ἀϊδϊορτιθ, ρϑημθᾶ ὈΥ {π6 
Ρορὺ νὴ σομϑιτητηδύθ 511}, Ηδ6- 
ΟΠ ΒΡΘΔΙτΒ ἴῃ ἃ ἔΥ8η 681), τθοι 
ἴη ἃ ρεϑβδίοηδίθ βρ 110, ὍὉπΠ86 988 
1565 ἃ φθηθθ δηᾶ πιοᾶοϑί, {Π6 
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φρονεῖν πρὸς ἀνδρὸς τηλικοῦδε τὴν φύσιν; 
ΑΙΜΩΝ, 

μηδὲν τὸ μὴ δίκαιον" εἰ δ᾽ ἐγὼ νέος, 
οὐ τὸν χρόνον χρὴ μᾶλλον ἢ τἄργα σχοπεῖν. 

ΚΡΈΩΝ. 
ἔργον γάρ ἐστι τοὺς ἀκοσμοῦντας σέβειν; 780 

ΑἸΙΜΩΝ. 

120 οὐδ᾽ ἂν κελευσαιμς εὐσεβεῖν ἐς τοὺς κακούς. 

ΚΡΈΩΝ, 

οὐχ ἥδε γὰρ τοιᾷδ᾽ ἐπείληπται νόσῳ; 

ΑΙΜΩΝ. 

οὔ ἀιθ Θήβης τῆςδ᾽ ὁμόπτολις λεώς. 

ΚΡΈΩΝ. 

Ἔξηε γὰρ ἡμῖν ἀμὲ χρὴ τάσσειν ἐρεῖ; 
ΑΙΜΩΝ, 

᾿ὁρᾶς τόδ᾽ ὡς εἴρηκας ὡς ἄγαν νέος ; 

ΙΝ. 1721. ὑπ᾽ ἀνδρὸς Ὁϊπα] 

ΟΥΠΟΥ ἃ σἱοϊοηῦ δηα ὈΙοΥ βύγ!]ο, 
1Ππ6 ΟΠ6 τηϑ τ! ηρ' τι586. ΟὐἹἨ ΔΥριυμηθηΐβ, 
ἐπ οὐποὺ οὐ δθτιβα δα ΓΘ ρυΌϑ 68. 
Ἰηαθρά, 85 5000η ἃβ5 Πεδθιηοῃ [6615 
ΘΗΡΥΤΎ οὖ {πΠ6 1ηϑα]01ηρ Ἰαπρτιαρα οἵ 
Οὐθου (160 Θά. πλ.), 118 φαΐ8 ὉΠ Βθθπ 6 
ΘΗ ΟΘ 8.568 ΔΥΡαΪΠρ᾽ γΥ Ὁ Πΐτη. 

γ. 120. καὶ διδαξόμεσϑα] 
ΤΠῊΘ. ρδυίϊοϊθ καΐ, ὑπ τπιϑοᾶ ἴῃ 8 
ααθϑίϊοῃ, ΔΏΒΝΤΘΙΒ, ἰο {π6 αθυιηδῃ 
Θ'ΦΥ. 50 γν. 764: ἄμφω γὰρ αὐτὰ 
καὶ καταλτεῖναν νοεῖς: ΑἹ. 1330: 
τί γάρ σ᾽ ἔδρασεν, ὥςτε καὶ βλά- 
βην ἔχειν: ΕἸ. 386: ἦ ταῦτα δή 
με καὶ βεβούλευνται ποιεῖν: Επγν. 
ΟΥ. 1881: ἡ τοῦδ᾽ ἕκατι καὶ βοὴ 
κατὰ στέγας: -- Οπ ἐῃ6 ἔπίαγθ 
τα α]6 864 ἃ 5 ἃ Ραδδίνθ 866 ν. 9. 

Υ. 122. 8 9 1.: μηδὲν διδάσκου, 
ὃ μὴ δίκαιόν ἐστί σοι μανϑάνειν. 
ὅθ6. οη Υ. ϑῦ8 588. Ομ ὑπ6 56186 
οὗ ἴπΠ6 πνογὰ χρόνος 866 ν΄. 67; 

Υ. 128. τὰργ αἱ] ἴῃ βαγίηρ ὑπδῦ 
μῖ5 ἄθοαϑ Βῃουα 6 νἱθυθά, ἢ6 
ΑἸΙπᾶθ5 (9 τιμαὶ μ6 μαὰ δαγίδοὰ 
15. ἔα . ἤο ἅο, ἴῃ δὐξοιηρίϊηρ ἴο 

. αἰβϑαθϑάθ Ὠΐπὴ ἔγομι Π18. 1πἰφηίοη. 
δο ἴῃ ΡΠ, 99: νῦν δ᾽ εἰς ἔλεγχον 
ἐξιὼν ὁρῶ βροτοῖς τὴν γλῶσσαν, 
οὐχὶ τἄργα παάνϑ'᾽ ἡγουμένην, 

οὐχὶ τἄργα 
γγονβ, ποὺ 4666. 

Υ͂. 124. 5680].: ἀκοσμοῦν- 
τας" ἀπειϑοῦντας, καὶ ἄκοσμα 
διαπραττομένους. ΟἿ, 660, «πᾷ 
ῬμΠοοῦ. 887, Οὐθοὴ υϑρϑαῖβ ἔρ- 
γον ὈΪΘΥΥ, τηθϑδηϊηρ, ὉΠ15 18 
ΥΟῸΣ ὈΌΒΙη 655 ὑπ θη 1. 6. γοῖῦ 
πη κ 1Ὁ γοῦν ἀπατΥ ὕο δΠ6- 
ΤΙΒῺ ὉΠ6 αἰβογᾶάουϊν. Ἡδοθη 
μδὰ 5πόονγη ὑπαὺ π6 ἐποὰρηὺ ΑἸὩΠὶ- 
ΘΌΠ6 οπρηῦ ἤο 6 γϑϑᾶ ἔγοτῃ ῥμὰ- 
ὩϊΒΒ θη, 8ηα Θυθ ΠΟΠΟΙΘᾶ. 

Υ. τ206. οὐδ᾽ ἂν -- κακούς] 
Ι νουἹᾶὰ ποῦ εαἄν!θ6 γοῖ [0 
Β0 "5 τορᾶγᾶ τονανᾶβ ὋΠ6 
με, 1. 6... 1 4ο ποῖ τιΥ̓́861} ἄο 50, 
δα 1 ἀο ποῦ νυ]8}} ΟΠ ΘΥΒ ὅο 40 50. 

Υ. 121. ὁμόπτολις λεύς] ὅ66 
ῃοΐθ ΟΠ Υ. 1. 

Υ͂. 128--188. πόλις γὰρ οἵο.} 
ἩΔΘΙΊΟΙ 565 0 Β5ΒΠ0Ὸ ὑπᾶῦ {πῸ 
οἰ Ζθ 5 οπρηὐ ὕο 6 οΔ116 4 ἴο οοπη- 
ΟἿ], δηα {Π6 1} ΟρΙΠΐοη5 Φηα ὙΠ 685 
ϑορθυίδϊηθα, 116 Οὐθοῦ. οἢ ἴΠπ| 
οοπύγαιν οοηὐθηαδ ὑπᾶῦ {π6 νγ 8010 
Ῥοάγ οὗ οἰ Ζθηβ οαρηῦ ἕο ΘΟΠΓΟΥΤΩ 
δηἃ δοοοιημηοᾶδίθ ὑποηβθῖνθθ ἴο 
ὑῃ6. Ὑ11 οὗ Ὁπ6 Κίπρ' 8ΔΙ͂0ηθ. 

ὙὙΠΟΥΘ τὴν γλῶσσαν, 
ΒΙΡΏΪΗΘΒ: 

ὃ 
᾿". 

εν 
ἢ 

ᾧ 

"]} 
“ 
ἅ 

785. 

ΠΡ Ύ τον 
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ἈΝΤΙΓΌΝΗ. ; ψ, 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

180 ἄλλῳ γὰρ ἢ ̓᾽μοὶ χρή μὲ τῆςδ᾽ ἄρχειν χϑονός ; 

ΑΙΜΩ͂Ν. 
πόλις γὰρ οὐκ ἔσϑ᾽ ἥτις ἀνδρός ἐσθ᾽ ἕνός. 

ΚΡΕΩΝ. 
οὐ τοῦ χρατοῦντος ἡ πόλις νομέξεται; 

' ΑΙΜΩΝ. 
καλῶς ἐρήμης γ᾽ ἂν σὺ γῆς ἄρχοις μόνος. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

δδ᾽, ὡς ἔοικε, τῇ γυναικὶ συμμαχεῖ. 740 
ΑΙΜΩΝ. 

τ9ῦ εἴπερ γυνὴ σύ᾽ σοῦ γὰρ οὖν προκήδομοαι. 
᾿ ΚΡΕΩ͂Ν. 
ὦ παγκάκιστε, διὰ δίκης ἰὼν πατρί. 

ΑΙΜΩΝ. 

οὐ γὰρ δίκαιά σ᾽ ἐξαμαρτάνονϑ'᾽ ὁρῶ. 
ΚΡΈΩΝ. 

ἁμαρτάνω γὰρ τὰς ἐμὰς ἀρχὰς σέβων; 
ΑΙΜΩΝ, 

οὐ γὰρ σέβεις τιμάς γε τὰς ϑεῶν πατῶν. Ἰ4ῦ 
ΚΡΈΩΝ. 

140 ὦ μιαρὸν ἦϑος καὶ γυναικὸς ὕστερον. 
ΑΙΜΩΝ. 

οὐτὰν ἕλοις ἥσσω γε τῶν εἰσιὸν ἐμέ. 

Υ. 180. χρή με... γτοϑα ὙΠ Τ᾽ ΟΌΤΘ 6. 
1 τοῦ οὐτὸῶν ἢ ἩθΥ δ ΠΗ. Υν. 141. 

ΜΒΑ, χρή γε. 
566. ἢὶβ. αἰϑϑουίδ θη 

ο ἐπθ ααϑη οὗ δῇ ἄν, Οραβο. Τόμι. ΠΥ, Ρ. 880 588ᾳβ. ΜΒ. δπὰ 
Ὀϊπᾶ. οὔ τἂν, Βτάποκ οὐκ ἄν 

Υ. 17380θ.{Ὀ ἄλλῳ γὰρ ἢ ᾿μοὶ 
χρή] Απλὶ ἴο γα16 ὑμὶ5 βὑδῦθ 
ἴον ᾧμ0 ᾿πὐοτοϑύὺ οἵ οὔθ υϑ8, 
ΟΥ̓ ἔργυ Ὧν οὐ ΟΥ, ΑἹ. 1867: 
τῷ γὰρ μὲ μᾶλλον εἰκὸς ἢ ̓ ᾽μαυτῷ 
πονεῖν; ἩΘΙΊΟΙ ΥΘΡ]165 ὑπαὺ 10 15 
ΟΥ̓ΘΟΙ 5 ἀαύν ἴο οοηϑαϊῦ {π6 τηὐου- 
οϑίβ οἵ οὔπουβ; ἴου ὑπαῦ 15. ποῦ ἴο 
6 οδ]16α ἃ 5αϊθ, ἴῃ ΒΟ ἐπθ 
Κίηρ' Ἰῖνϑϑ ἔου Πἰπηβ6 1} Δ]ΟΠΘ. 

Υ. 182. οὐ τοῦ--πνομέξεται] 
8. νομέξεσϑαι Οϑ4, Ο. 88: τές δ᾽ 
ἔσϑ᾽ ὁ χῶρος; τοῦ ϑεῶν νομέξεται : 

Υ. 186. 8.6Π0].: δεὰ δέκης 

ἢ: 

ἰών" δικασάμενος. δικαιολογούμε- 
νος, παῤῥησιαξόμενος. ΟἿ. Μὰ ΤΌ, 
δ. ὅ80. ὁ. Ποδύ 8.- 700): 
ν 91. οὐ--ἐξαμαρτάνον ϑ᾽ ] 

1. 6. ἄδικον ἁμαρτέαν ἁμαρτάνοντα 
(οἷ, ῬὨοοῦ. 1248 54.), δα Ἡδοϊηοη 
ΒΔΥΒ5 Π15 Ἰηοἀθβῦ]γ, ἰηβίθαα οἵ, ἃ 8 
μι τηθϑῃΐ, ἀνόσιον ἁμαρτίαν ἅἁμαρ- 
τάνοντα, οὐ ὕβριν υβρίξοντα. 

γ.140, Κ΄ 6Π0].: γυναικὸς ὕστε- 
ρον᾽ ἀντὶ τοῦ ἡττηϑὲν ὑπὸ γυναι- 
κος. σῇ, ΡμΠοοῦ. 181. Ἥσσω 15 υϑοᾶ 
ἴῃ [Π6 5ϑ1ὴ 6 5686 ΠηπιθαϊαύθΙν οἴου. 

γ. 141. Ἡδοιθοη 5805: ἢ 1 ἃ ΠῚ 
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ΚΡΈΩΝ. 

ὁ γοῦν λόγος σοι πᾶς ὑπὲρ κείνης ὅδε. 
ΑΙΜΩΝ. 

καὶ σοῦ γε κἀμοῦ καὶ ϑεῶν τῶν νερτέρων. 
ΚΡΈΩΝ. 

ταύτην ποτ᾽ οὐκ ἔσϑ᾽ ὡς ἔτι ξῶσαν γαμεῖς. 700 
ΑΙΜΩΝ. , 

140 ἥδ᾽ οὖν ϑανεῖται καὶ ϑανοῦσ᾽ ὀλεῖ τινα. 
ΚΡΈΩΝ; 

ἢ κἀπαπειλῶν ὧδ᾽ ἐπεξέρχει ϑρασύς; 
ΑΙΜΩΝ. 

τίς δ᾽ ἔστ᾽ ἀπειλὴ πρὸς κενὰς γνώμας λέγειν ; 
ΚΡΕΘΩΝ. : 

κλαίων φρενῶώσεις, ὧν φρενῶν αὐτὸς κενός. 
ΑἸΙΜΩΝ, 

εἰ μὴ πατὴρ ἦσϑ'᾽, εἶπον ἄν σ᾽ οὐκ εὖ φρονεῖν. Ἰδῦ 

ΙΥ. 148. κλάων Ὠϊπᾷ.] 

ΣΠΈΡΥΙΟΥ 1 84 ψνοδῆ, 1 ἰὴ 

ποὺ 1 ΎΙΟΥ ὕο ὅπ δ 858. 
ΨΥ. 148. ἢ δ᾽ οὖν --- τιν αἱ Οτοοι 

ἴοοκ ποθ νους ἴῃ ὁ αἰ ουθηῦ 
56η86 ἔγοπι δῦ ΗΠ θιηοι ᾿π θη 64. 
ΕῸΥ Οὐθοι, ψΠΟ56 τη νὰ 8]- 
ΓΘΘΑΥ ἃ ΡΥΘῪ ἴο 6Υ1] ΒΌΒΡΙΟΙΟΙΒ, ΒῈΡ- 
Ῥοβϑά {μπδὺῦ μῖϑ. βοὴ ὑμπγθϑίθηθα πη 
νὴ ἀθαῦμ, ᾿ξ ΑΠΕΙΡῸΠΘ ῬΘΥΙΒΠ Θά, 
ὙΠ116 ἩδΘΙΏΟΩ 185 ΠΟῪ ἰογοθα [οὸ 
ἀθοϊαγθ τηοΥ6 οἸθαυγ σπδὺ μ6 πδᾶ 
Ὀοίοσθ πἰηΐθᾶ, ὑπαὶ {πὸ ἀθδῖῃ οἵ 
ΑἸ ΡΌΠΘ Ὑγου ἃ θ6 ἃ οατι86 οὗ σγοδῦ 
ΟΣ] ΔΙ ἴο Οτθοη. Το {Ππ15. {Π6 
[ΟΠ ονγίηρ᾽ ΟΝ Ὑϑέθυ υ. 101 566.: 
ἐμοὶ δὲ σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς 
οἷο 114 5ᾳᾳ.: τὰ δ᾽ ἀντιτείνοντ᾽ 
αὐτόπρεμν᾽ ἀπόλλυται εἴς. ν. 141: 
σοῦ. προκήδομαι, ἃπᾶ ν. 149: καὶ 
σοῦ γε οἷο. 56. λόγος μοί ἐστιν. 
ΕἿΣ Π6 τγῶὰβ ἀἰϊδβϑαϑαϊΐηρ' Π15. ΤβύΠΘΥ 
ἔνοτα ἀθϑύγουϊηρ' Απύροη6, 1θϑύ ὈΥῪ 
50 ᾿ΠΡΙΟῸ5 ἃ ἀθθα 6 5ῃμου]ᾶ Ὀυϊηρ' 
ἌΡΟΠ ἰτηβθ] ἢ {π6 ΔΏΡΘΥ οὗ ροαβ 
δ τΘ 1. --- ΑΒ ἴο Ἡδϑοιηοη ̓  5 πϑίηρ' 
τινά ἰπδίεδᾶ οὗ σέ, ἰῦ 15 ΘΥ᾽ ΘΒ ὉῪ 
5ΡΟΚΘΩ 1η τπηοαθβίγυ, 566 ν5. δὅ. 187. 
149. ΕὟῸΥ ἃ {|τὸ ὕθβϑοῦ ψγὸ ἢπᾶ 
τἀναντία δῦογα ν. 661, Τιδϑέ]ν, 
νγ6 τησδὺ ποὺ ΒΌΡΡοΟΒΘ ὑπῶὺ Ἠδθ- 
ΤΟ ΙΏ68 5 ὈΥ ὕπ686 σογαᾶβ {πδὺ 
6 ὙὙ11 ΚΠ] Πἰπηβοῖ ἢ 1ἢ ΑἸΟΡΌΠΘ 

ἄϊο5, ΤΠδῦ πὸ ον πιοαϊεθα ἀπᾶ 
ἀθοϊαγοά δἔουννατβ, θη ρσοθαρα 
ΟΝ ὈΥ {π6 Υϑρυόϑοο5. οὗ Οὕϑοη, 
ν. 76 5αα. 

γ. 146. ἡ -- ϑρασύς] ΑτΘ 
γοι 50 ΡοΪ]α 85 ἤο ἄδγδ ονϑὴ 
ἴο πτοεύθη πη6ϑ 

Υ. 141. τίς δ᾽ -- λέγειν] 
ΟΥ̓ΘΟῚ 5665 ἴο ἢδᾶγθ τιηδογβίοοαῦ 
656 ὑγ ΟΣ 5 8150 ἴῃ ἃ Ὑ͵ΟΏρ' 58η86. 
Ἡδθποη τθϑη5: ΝΟΥ πΠδύ 
ὑῃγοδβ δύ 8686, θη 1 
ΒΡΘΔΚ ἀρϑίηδβὺ ψΥΓΟηρΡρ ΘΟΠΗ- 
5015 1. 6.ὄ 480 1 ὑπτοδαύθῃ γοῖ 
ὙΠ6η 1 ἀοίθυ υοῦ ἔγομῃ 46- 
βύγογϊηρ Απύϊροηοῦ ΕοΥ ΟὙὑθοη 
με ἀθοϊαγοᾶ ἐπδὺ ΠΘ ᾿πἐθπαθᾶ ἴο ἄο 
80 ἴῃ ν, 7144. ΤΥ ὑπ6 νοτᾶ γνῶμαι 
869 Υ. θ8ὅ 5ᾳ. Α]. 1091. Ῥμϊ]. 481 
56. Ηδ6 δρϑίῃ βύν 185 {ῃ68 ρΊδη χεφὸν, 
νϑδῆππ (ὁΐ. Α. 6 61]. Ν, Α. ΧΥΠΙ, 
4.), 1. 6. ΒΌΘΙ. ἃ.5 ὕΠπ6 6 γγ7ἷῶϑδ ΠῸ ἡαϑὶ 
ΓΘΘΒΟ0Π ΤΟΥ ἴηι ὕο ΡΈγΥ85.6, ΔΙ ΠΟΙ} 
Ἠδοιοη Ὁποιρῃῦ 10 πποϑὺ Ρ8856 δᾶ 
ΒΒ ΘΙ Θ 1]. ---- ΟΥ̓ΘΟῚ Οἢ {Π6 ΘΟὨ ΥΘΥΥ, 
85 Ὁ ψου]ὰ βθθῃ, ὑποαρηῦ {πδΐ 
Ηδοπῖοη βιὰ βου Πἶπρ' 1|κ6 ναὶ 
[π6. 500]. δᾶγβ8: ποίαν ὠφέλειαν 
ἔχει ἀπειλὴ πρὸς μωρὸν ἄνϑρωπον 
λεγομένῃ; 

Υ. 149. εἰ μὴ φρονεῖν) Τὸ 
ΔΥΟΙΪΑ ἃ Ομ αΥρα οὗ παρ] θοῦ οὗ ἀαίυ, 
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ΚΡΈΩΝ. 

τῦ0 γυναικὸς ὧν δούλευμα. μὴ κώτιλλέ με. 

ΑΙΜΩΝ. 

βούλει λέγειν τι καὶ λέγων μηδὲν κλύειν. 

ΚΡΈΩΝ. 

ἄληϑες; ἀλλ᾽ οὐ. τόνδ᾽ Ὄλυμπον. ἴσϑ'᾽ ὅτι 
χαίρων ἐπὶ ψόγοισι δεννάσεις ἐμέ. 
ἄγετε τὸ μῖσος. ὡς κατ᾽ ὄμματ᾽ αὐτίκα 160 

τοῦ πὰρόντι ϑνήσκῃ πλησία τῷ νυμφίῳ. 

ΑΙΜΩΝ. 

οὐ δῆτ᾽ ἔμοιγε. τοῦτο μὴ δόξῃς ποτέ. 
οὔϑ᾽ ἥδ᾽ ὀλεῖται πλησία. σὺ τ᾽ οὐδαμὰ 

ὙΣΊΤΟΙ, 
85. Ἰηὐουτγορϑίϊνο. 

6 5Ρ68Κ5 ἔππ5, τιϑϑηΐπρ: οὐκ εὖ 
φρονεῖς, ὃ τιοἀοϑὺ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ΤῸ 
καμπῶς φρονεῖς οΥἿἮ παραφρονεῖς. 
Απᾶ {π1ὶ8 6 8808, θοδῖιϑθ ΠῚβ 
μου πὰ5 αδ5ῦ ῃτθείθηθα ἢΐτα 
ὙΥΣ ΡΟ ΠΙΒῃσηθηῦ [ΟἿ Π15 ΤηΘ Π 655 
«δηα νυϑηῦ οὗ ἀαύν, Ὑ 1116 π6 οοπ- 
ΒΙΘοΥθα Ὠϊπηβο] ἢ τύμου ἀθβθυυ ηρ' 
οὗ ὉΠπ6 ργϑεαίθϑὺ ρυδῖϑθ πα γϑυδγα 
ἴῃ ὑγγίηρ᾽ ὑό. ὑπτη ΠΙ5. ἔδίμϑυ ἔγοτῃ 
80 Ῥϑυηϊοίουβ. ΔῊ 1η θη 10}. 

Υ. 170. μὴ κώτιλλέ με] Κω- 
τίλλειν 15. δι! ]ν Πούθ ἈΡϑατα]ν 
ἰἸηϊογριοίθα : ρϑυσϊθη ο οη6- 
ΟΟΥΘ ΟΥ ηο]Θδύπ 6556, Βαυΐ 
1πΠ6 56η56 ἃπα οομπθούϊοηῃ οὐ [Π6 
ὙΥΠ016 Ῥαββερθ ΟἸΘΑΥΪΥ 5ΠΟῪ ὑπιδὺ 10 
βίϑη 8 ἕον ὑβρίζειν, οΥ δεννάξειν, 
1Π6 ψγοτα π868 Ὀγ ΟΥ̓θοι ἴῃ νυ. 78. 
ΕῸΥ Π6 ὑπουριῦ Ἡδθιμοη᾽ 5 ὑγουαβ 
Ἰηϑαπΐηρ: εἰ μὴ --- φρονεῖν. 
ΟΥ̓, 1561. βούλει -- κλύειν] 
Ογθοη ὑμῖηκθ {πῶὖ ἩϑοΙΊΟΙ 5808 
{η15: γοὰ 580 ψῃδῦ 1 5θθιὴ ὅο 
ΡῈ ἴἤο γοῖι; ψνῃδῦ 1 {πίη οὗ 
γοπ, γοῦ ργονθηῦ γ18 ΒΘΎ ΤΡ. 
ΕΥ̓ {Ππ6 ρυθϑϑηῦ ρδυθτοῖρ]θ λέγων 
ΝΘΥ 6 ΘΟΙΠΡΘΥΘΒ ,Α]. 1089 54.: καὶ 
σοὺ προφωνῶ τῦνδε μὴ ϑάπτειν, 
ὅπως μὴ τόνδε ϑάπτων αὐτὸς εἰς 
ταφὰς πέσης. 

γ.182. ἄληϑες] ΒΘΚΚου Αμοθά. 
Ῥ. 867, 17: ὅταν ἡ πρώτη ὀξύνηται, 

ἩἨογδηπ, ὨΠίπαοτξ δηα οὐὔμουβ ΘΟΠΒΙΔΘΥ ὕΠπ656 γον ϑ 

τάττεται ἐπὶ εἰρωνείας. 586 064. 
ἘΝ. 846. --- ΕῸΥ ὅπ ΡΗΓΑΒ6 οὐ, τόνδ᾽ 
Ὄλυμπον 5866 Οθά. ΝΗ. 68θ.: (Ὸγ 
ἴσϑ'᾽ ὅτι ν. 816 ΔΡονϑ. 

Υ. 168. 56801.: δεννάσεις 
λυπήσεις, ὑβρίσεις. ἐπὶ ψοόγοισι: 
ὈΥ γοῦν ἀρΡυδιαϊηρ, ὈΥ γοΟῦΥ 
δϑοοιδδύζοη5. ΟἿ, Μεθ. 8. 
ὅ86. γ. {Ππ|655 {Π6 γϑϑαΐηρ 1 15. ΘοΥ- 
ταρὶ, δῃμᾷ να οογίθοῦ ἔτε τ 
ἘΣ Ρ ΘΥ. ἐρδτι 

Υγ. 14. 5.680].: τὸ μῖσος" τὴν 
᾿ἀντιγόνην φησίν. 

γ.τῦ6. οὐ δὴτ᾽ ἔμοιγε] ΤΠΘΥΘ 
ΙΏΘΥ βθθ ἰοὸ Ὀ6 ΒΟ ΘΓ ΒΙΏρ' ο"- 
Ἰθοιομαθ]8 ἱπ ὑπ ργόμοῦῃ ἔμοιγε, 
ὙΓΠ1ΟΙ, Ὀοίηρ ΡΙαοοα Ῥϑέογθ θούῃ 
τλΘΤΩΌΘΥ5 οὔϑ' ἥδ᾽ εοἴο. ἀπᾶ σὺ τ᾽ 
οὐδαμά οἷα. ουρῃς, 16 που] βθθῖη, 
ἴο 6 δαυϊοᾷ ἴο θούΠ. Βα ΝΘ υθ 
ΘΟΙΠΡΆΥΘΒ ΕἸ. 918; ἀλλ᾽ οὐδὲ μὲν 
δὴ μητρὸς οὔϑ᾽ ὁ νοῦς φιλεῖ τοι- 
αὕτα πράσσειν, οὔτε δρῶσ᾽͵ ἐλαν- 
ϑανεν. Ἰοϊᾶ. 99ὅ 54 : ποῖ “γάρ ποτ᾽ 
ἐμβλέψασα τοιοῦτον ϑράσος αὐτή 
8 ὁπλίζει, κἄμ᾽ ὑπηρετεῖν καλεῖς: 

γ. τότ. οὔϑ᾽ ἤδ᾽ -- σὺ τ᾽ 
οὐδ.] Θ᾽ ά] 6 ΘΟΠΡΑΥΘ8. Εατ. 
ΗΙΡΡΟΙ. 802: οὔτε γὰρ τότε λόγοις 
ἐτέγγεϑ᾽ ἥδε, νῦν τ᾽ οὐ πείϑεται. 
δα ὙΠπογα, 1, ὅ: ὡς οὔτε ὧν 
πυνϑάνονται ἀπαξιούντων τὸ ἔρ- 
γον, οἷς τ᾽ ἐπιμελὲς εἴη εἰδέναι 
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τοὐμὸν προςόψει κρᾶτ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖς ὁρῶν. 
ὡς τοῖς ϑέλουσι τῶν φίλων μαένῃ ξυνών. 700 

ΧΟΡΟΣ. 

1600 ἁνὴρ. ἄναξ. βέβηκεν ἐξ ὀργῆς ταχύς" 
νοῦς δ᾽ ἐστὶ τηλικοῦτος ἀλγήσας βαρύς. 

ΚΡΈΩΝ, 

δράτω, φφονείτω μεῖξον ἢ κατ᾽ ἄνδρ᾽ ἰών᾽ 
τὰ δ᾽ οὖν κόρα τάδ᾽ οὐκ ἀπαλλάξει μόρου. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄμφω γὰρ αὐτὰ καὶ κατακτεῖναι νοεῖς ; 110 
ΚΡΕΩ͂Ν, 

τοῦ οὐ τήν γε μὴ ϑιγοῦσαν. εὖ γὰρ οὖν λέγεις. 
ΧΟΡΟΣ, 

μόρῳ δὲ ποίῳ καί σφε βουλεύει κτανεῖν ; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
"»»Ἤ 7 " 9. -ὅ9ιὶ 3 - ,ὕ 

ἄγων ἔρημος ἔνϑ' ἂν ἢ βροτῶν στέβος 
κρύψω πετρώδει ξῶσαν ἐν κατώρυχι, 

ΕΥ̓. 708. τὼ -- τὠδ᾽ Ὠϊη4.]} 

οὐκ ὀνειδιξόντων. Νϑυϑ δαᾷβ 1, 
120: οὔτε ἐκεῖνος κατενόησε, τὸ τὲ 
μαντεῖον οὐκ ἐδήλου. ΟἿ. Μετ. 
8... 6009. 

Υ. 1ῦ8. προςόψει -- ὁρῶν] 
506 γ. 227; [ὉΓ {Π6 ΡῬὮΓΔΒ8 ἐν 
ὀφϑαλμοῖς Ῥμϊοοί, 61. Οὐποὺ ὁχ- 
ΔΙΏΡΙ65 ἃ δαἀαδπορα Ὀγ Μεύῃ. 
δι υθυθὶ Ἀν, 

169, ΒΟΠΟ].ς ὡς τοῖς ϑέ- 
λουσι τῶν φέλων μένῃς ξυν- 
ὦν" Ὑρ. μαένῃ. Ὡς μαένῃ, φησί, 
παρὰ τοῖς φέλοις τοῖς ϑέλουσιν 
ὑπομεῖναι τὴν σὴν μανέαν. 

Υ. τό1. βαρύς] ἔτοια 16 ἢ 
Βοιηθύβίηρσ ἀγοδα μι] 15 ὅο 6 
ἔρδι θα, ὅ860. Οφᾶ.. ΒΕ. ὅ27.. ΕΌΥ 
1πηΠ6 τηϑϑηϊηρ οοηΐαίηθα ἴῃ Ῥοΐῃ 
ὙΘΥΒΘ5, 8660 1014. 1048. 

Υ. τὸῶ, φρονεέτω μεῖξον 
ἢ κατ᾽ ἄνδρ ἐών] Νον 8 ὁοπι- 
Ρᾶτοϑ Α]. 1761: ἔπειτα μὴ κατ᾽ ἄν- 
ὅὍρωπον φρονεῖ. Οπ ἢ͵ κατά 566 
Μαΐπ. 8, 449ὁ.ὡ. Οπ ἀνήρ υϑοᾶ 
{π||5. 566 Οφᾶ. Ο, δθδ 54. ἃμπὰ οη 
1π6 δἀαϊδίοη οἵ ἐών ῬμΙοοΙ, 828, 
δηα 881. 

Υ, 168 5ᾳᾳ. ὅ΄ποθο Ογθου δᾶ 
Δ ΌοΥο ν. δὅτ7----ὅ81, ἀθοϊαγθα ἐπα 
6 σοῦ ποῦ ΟὨΪΥ μὰ Απύϊροηθ 
ἴο ἀρδαῦμ, Ραύὺ ᾿ϑήηθηθ 8150, ὅπ ρΡοϑῦ 
ἴῃ ὑῃ15 ρϑϑϑεαρδ ρυϑυθηῦϑῃο βρθοῦίδ- 
ἰοῦβ το Ὀθίηρ' ἀθοοϊγϑα Ὀγ βθοϑῖηρ' 
ΑΠΕΡΌΠΘ. Δ]Ο0η6 6 ἰο ρα ΒΠτη θη. 
ὈΊΝΡΟΒΕ. 

Υ. 164, αὐτὰ καὶ κατ.] ἘῸΥ 
καὶ οἵ, 120: καὶ διδαξόμεσϑα. 

γ. 1006. μόρῳ δὲ ποέῳ καί 
σφε οζἴ6.}] ΤΒ6 ΡΒταβ6 ποῖος καὶ, 
τίς καὶ δᾶ βίον ΟΥ̓ΠΘΥΒ τὰ 
1Ππϑίγαύθα θγΥ ῬΟΥΒΟΩ Οἢ Ἐπιγ. 
ῬΒορη. 1878. οἵ. 8180 Η θύῃ, ὁἢ 
γΊρ. Ρ. 887. δῃὰ οῃ 'πιν. ΑἸο. 498. 
ΟἿ, Ῥίον 1814: ποέῳ δὲ κἀπελύ- 
σατ᾽ εοἴο. Οδᾶ. ΕΝ. 173. 989. 1129. 
Α7.. 1200. ΤΎΔ0.. 5814, 

Υ. τό8. 5.980].: πετρώδει ἐν 
κατώρυχι᾽" Ψ ὑπογείῳ σπηλαίῳ. 
Οὗ, 848: ἕρμα τυμβόχωστον τάφου 
ποταινίου. 88ὅ: κατηρεφεῖ τύμβῳ. 
920: ϑανόντων κατασκαφᾶς. 1100: 
ἐκ κατώρυχος στέγης. 1204 κ5ᾳ.: 
λιϑόστρωτον νυμφεῖον “Ἄνδου. οἵ. 
Ματγθ ἴῃ Μαβ. θη, 1839, Ε880, 
ΠῸῬ.-. 26ὅ. 



ὙΦ ΎῬΕ,. ὙΥΥΝΝ ΜΕ 

ἶ μΡΟἢ 

΄. ττῦ Ἔρως ἀνίκατε μά 

ἈΝΤΙΓΌΝΗ. ; “Ὁ 

φορβῆς τοσοῦτον. ὡς ἄγος. μόνον προϑεὶς. 77 

τὸ ὅπως μίασμα πᾶσ᾽ ὑπεκφύγῃ πόλις. 
᾽ Κα, ΠΥ τ] { ΄ ’ τῷ 

κακεῖ τὸν Διδην. ον μόνον σέβει ϑεῶν., 
αἰτουμένη που τεύξεται τὸ μὴ ϑανεῖν. 
ἢ γνώσεται γοῦν ἀλλὰ τηνικαῦϑ', ὅτι 
πόνος περισσός ἐστι τὰν “Αιδου σέβειν. 780 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ α΄.) 

χαν; Ἔρως. ὃς ἐν κτήμασι πί- 
« ’ 

πτεις. ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις᾽ 

ν, 1τὅ. μάχαν, --- Ἔρως, ὃ. ἐ. κτ. πίπτεις, --ι ὃς ἐν μι πα- 
δεῖ οὐ ὁ τϑξιν: 915; 

Υ. τ60ο. ὡς ἄγος] Ἄγος οΥΟ 
ἸΠΘ ΔΉ Β κάθαρσις. ΗΘ οπῖαβ: 
ἄγος" ἄγνισμα δυσίας. Σοφ. Φαί- 
δρᾳ. Τῦ οθοῖγβ ἴῃ {Π6 58 126 561η88 ἴῃ 
Αι. ΟΠοΘρῃ. 1ὅ2. Εἶπ Ρ. ΒΘ 01.: 
φορβῆς τοσοῦτον. ἔϑος πα- 
λαιὸν, ὥςτε τὸν βουλόμενον καϑ'- 
εἰργνύναι τινὰ ἀφοσιοῦσϑαι βρα- 
χὺ τιϑέντα τροφῆς. καὶ ὑπενόουν 
κάϑαρσιν τὸ τοιοῦτο, ἵνα μὴ δο- 
κῶσι λιμῷ ἀναιρεῖν᾽ τοῦτο γὰρ 
ἀσεβές. Νίανε ΘΟΙΠΊΡΑΓΘΒ Χοα, Αἢ, 
ὙΠ. 8, 19: καὶ διασώξονται, ἂἀν- 
δράποδα ὡς διακόσια ἔχοντες καὶ 
πρόβατα ὅσον ϑύματα, 1. 6. ἀπ 
ὃ ἸΠΘΥ οδὐῦ]6 85 676 δ8- 
ἐϊιοιϊοηῦ ΤΟΥ 58 ΟΥ̓ ΕΟ 6. 

γ: 110. πᾶσ᾽ ὑπ. πολις] ΤῊ 
᾿ Ῥυομοῖῃ πᾶς, ἃ8Β Θἰβθύγῃουθ, ἤΘΥΘ 
τηθ 8 η5 Π6 5ϑ:ὴθ. δ πάντως, αἸτο- 
σθύμθτ. ΟΥ; 417... 215: ἐμο διαὶ α τὲ 
λύπῃ πᾶς “ἐλήλαται κακῇ. 19: 
σοὶ πᾶς ἔγωγε σώξομαι. 128: πᾶς 
-- ϑανεῖν. Οοά. Κι, 828: ἀρ᾽ οὐχὶ 
πᾶς ἄναγνος: 1014, ἀπὰ ἘΠ. 1491: 
πᾶσ ἀνάγκη. Τυθομίη. 91: πᾶσαν 
-- ἀλήϑειαν. 

Υ. 112. τεύξεται τὸ μὴ ΒΞ 
νεῖν] Ῥπαῦ {π γϑὺῦ τυγχάνειν 
15. οἴξϑῃ οϊη θα τιν {Ππ6 δοουδβϑύϊνο, 
Ι ϑγθ πο 'ἴπ ἣν Αἄνουβ, δᾶ 
ορι. ῬΒΙ]οοῦ. Ῥ. 82. 

γ. 118. ἀλλὰ τηνικαῦ 9 1 θὰ 
1π6 86 οὗ {π ραγίϊο]ο ἀλλά 560 
ν. ὅδ0. 

γ. ττῦὸ - 192. Ἔρως -- φρο- 
δίτα)] ΤὴΘ ϑὰπ οὗ ἴπθ ὑγΠΟῸ]6 
οὗ 6185 ΟΠπούαβ ἰ5: ον ηοῦ 

ΟἾΪΥ ΟΥ̓ΘΙΘΟΙΉ 65 81], 6 88 
σοαΒ ΔΙ1Κο, δηᾶ ἄγῖνοϑ 0} 6 τὴ 
ὕο ϑάπῃ 55 Π86ὴ ΘΟ απΘΙΘᾶ, 
Ραῤ ον ᾿ἴπΡ615 ροΟα ΠΊ6Ὲ 
ἴο ΘΥ͂11] ἀ 6645, πα ππ8 πᾶ 
βῬθοοιηθ πη οδα856 οὗ βύγτο 
θούνθοη Οὐθοη ἃπᾶ δι οΗ. 

Ὄ, Ἱπῦ; ἀνέκατε μὠᾶάχαν] Α5 
ἢ6 15 βεϊα νικᾶν μάχην, ὙΠῸ αυ185 
1π6 οοηὐθϑδύ ὙἹοουο8, 80 8. Π6 
βίγ θα ἀνίκητος μάχην, νἰιοὸ σαπποῦ 
6 οοῃμάπουθα ἴῇ 8ὴγ οοηῃίθοϑῦ; ΟΥ 
ὙΠῸ ἀδραυΐβ ἔγτο ΘΥθυν οοηΐοϑ 
ὙἹΟΦΟΥΊΟΤΙΒ. 

Υ, 16 584ᾳᾳ. ὃς ἐν -- ἐννυ- 
χεύεις}] δ 5αγ5 {πῖδ: ὙΠῸ 8ἃ8 
ΘΟΒΙγ ηγδᾶαοβδὺ ὑπ 6 τὶ ἢ δα 
Ρονοῦα] 5 ποὺ τοὐύδϊπηθϑῦ 
ὃ ἼΘΔΚ Δη 4 ἸΟΥΘ]ν πηϑίάθη [ἢ 
ΠΥ Ρονγθτ. ΠΘ γΘΥ0 ἐννυχεύειν 
15 964 [0 5ΙρηϊἘ γ ὧο ΓΘΡΟΒ6, ἴῃ 
06 Β58Π186 ΙΠΘΠΠΘΥ 88 εὔδειν, ΟΠ 
ὙΠῸ 566 Οσα, ΒΗ. 66, Τὴ6 ὅόθο- 
Παδὺ ᾿ηθουργοῖβ 10 διατρέβειν. ΤΠ 
δια] οῦῖνο μαλακαῖς 15. ]οϊπρᾶ ἴο 
ὉΠ6 ποὰῃ παρξἑξιαῖς. Ἀαὺ ταδὶ 
ΟΠΘΗν Ὀ6 γϑίουσθοα ἴοὸ ὑμθ ρἹ], 
ὙΠΟ 6 ροθὺ Πϑύβ ΟΡροβθβ ἴο 
{πΠ6 ΥἹΟῚ δ ηα ῬονΘΥ Ὰ] Δ ΠΊΟΠρ' ΠΊΘΠ. 
ΠΟΥ 15 5818 ἰο γϑϑῦ οὐ ὑη6 ἢ 66 ΚΑῚ 
οὗ ἃ ὕθῃαᾶθυ πιοϊᾶ, θθοδιιβθ {ῃ68 
ΟΠ ΘΒ Θηα οοπηίθηδπηοθ οἵ ἃ γοπηρ' 
ὙἹΓΡΊη ΔΥΘ 85 Ὁ 6 Υ6 {ΠπΠ86 δθοαδ οἵ 
Τόν. Οὗ Ἠου. Οάα. ΓΥ, 18, 6 5αᾳ.: 
1116 (Ατηου) νἱγθηὺΐ οὐ ἀοοῦδθ 
ΡΒΆΙΠ1Θτα ΟΠμΐδο ρα] ἢ Υἰ8 6χΧ- 
οαδοὺ ἴῃ ρθη ῖ5, 1} ὑπ6 πούίθϑ οἵ 
ΜιΒΟΒ ΥΙ͂ΙΟῃ. δ οι τ ἢ .6], 



γ(. ᾿ ΣΟΦΟΚΛΒΟΥΣ 

180 φοιτᾷς δ᾽ ὑπερπόντιορ, ἔν τ᾿ ἀγρονόμοις αὐλαῖς" 18 
καί σ᾽ οὔτ᾽, .ἀϑανάτων φύξιμος οὐδεὶς οὔϑ'᾽ 
ἁμερίων ἐπ᾽ ἀνθρώπων" ὁ δ᾽ ἔχων μέμηνεν. 700 

ἰ8ῦ σὺ καὶ δικαίων ἀδίκους φρένας παρασπᾷς ἐπὶ λώ- 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 

βα᾽ σὺ καὶ τόδε νεῖχος ἀνδρῶν ξύναιμον ἔχεις ταράξας" 
νικᾷ δ᾽ ἐναργὴς βλεφάρων ἵμερος εὐλέκτρου 700 

Ἁ 3 » 

συ Ἀ. τιν. ἀνδρῶν 
Υ. 188. οὐδεὶς --Ξ οὔ 9 14. ᾿ 
Υ. 186. ἀδίκους -ξΞ φρο. π. ἐ. λώβᾳ᾽ -Ξ 

τ ξύν. Ὀἰπά. 

ἩύΒΟΝΚΟο, ΡῬαβϑθον. ἩδΥυδη ἢ 
δα οὔθ πᾶνθ ΥἹΡΉ ΠΥ ΤΟ]]ονγοα 
Ποράθυ]εῖπ ἴῃ Κκ'Ρθ0. μοῦ. δᾶ. 
ΞΌΡΙ. Ρ. 88 54. ἴπ πϑίηρ κτήματα 
οὗ {π6 τἱοὴ δῃα ρονϑυΐα!. ΕΟ {Π6 
ἀθδίχοοῦ 15 ραῦ ΤῸ ὑπθ οοπογοίθ; 
5086 Υ. 820. 
Υ. 180. Ξ' ΘΠ 0].: φοιτᾷς δ᾽ 

ὑπερπόντιος" διότι καὶ τὰ ποόῤ- 
ὅω ϑηρεύει ὁ ἐρῶν, καὶ διὰ ὅ)α- 
λάσσης ἄπεισι καὶ πανταχοῦ, ὥςτε 
τοῦ ἔρωτος ἐπιτυχεῖν. Ηδ 5808, 
ὑπύτιονϑ 15 ἰηαἀουθα Ὁ. πῸ ἀϑηροὺ 
ΟΥ̓ ]Ο]ΘΠΘ6 ἔγοιη Ῥαυϑαΐηρ {π6 ομα 
6 [85 ἴῃ γίθνν. Ηθηοθ ἢΘ 15 5814 
ἴο θ6 νοῃὺ ἴο ΟΥ̓ΌΒΒ πΠ6 568 8δηᾶ 
10 Θηΐοῦ ὅπ6 οοὐΐαρθ8 οὗ πυβραηάᾶ- 
τη6ῃ. ὅδ 005 Οὔϑϑῦνβ: ὑπερπόν- 
τιος, ἃ5 Ῥανβ 14 ἔογ ὕπ6 58 οἵ 
Ἡδ]θη, ἐν ἀγρον. αὐλαῖς, ἃ5 Ὑ Θηὰ5 
ἱπετριιοᾶ Υῖἢ 0Π6 ΒΠΘρμογά Αἡ- 
ομῖ568. ΕῸΥ ὅπ ρ!ιγᾶβθ φοιτᾷς 
ὑπερπόντιος 8606 Βοϑί 8. 97. 4. 
οα. ὙΠ. 

1014. ἀγρονόμοις αὐλαῖς] 
ΖΘΒΙΣΟΚΟ τἱρθγ πηδογβίδηβδ 
ἴπθ86 νγογὰβ ποὺ οὗ {Π6 ἰδῖγβ οὗ 
ὙὙΠ4 Ὀοεδβίβ, ΠΘΥΘῚ ο8]168 αὐλαΐ, 
Βαΐ οὗ {πΠ6 οοἰναρθβ οὗ πυβραπᾶ- 
ἴῆθῃ. ἀγρονόμοι αὐλαΐί ῬΥΟΡΘΥ͂Υ 
Ἰθϑη γὐβύϊο ἀν 61} 1 65 ΟΥἩΘοὗ- 
[ἀ58685. ΕῸΥ ἀγρονόμος “ῖθῃ {π6 
{γᾶ α1 85 ΒΟΆΥΘΘΙΥ αἰβουβὶ ἴῃ τηθϑῃ- 
ἴηρ᾽ ἔγομι {Π|6 αἀ]οοίϊνο ἄ ἄγριος, ΤΠῈΒ 
ἴῃ Οϑᾶ, Β. 1108: πλάκες ἀγρονόμοι 
ΔΥΘ ΤῸΥ8] ραδύθπνδροβ. ΘΙΤΉΣΔΥ 
ΘΧΘΙΊΡΙΘ5. 816 Οἰὐθά ὈγΥγ Με. 
8..:440. 8. ἃ. 

Υ. 181. καί σ᾽ οὔτ᾽ -- φύξι- 
091 ΕὟΥ ὕπ6 δοοιβεύγ ἀθροπᾶ- 
ἴῃρ Ἰροὸὰ φύξιμος 566. Μαεαίίῃ. 

8, 422. Ἀ οδύ 8. 104, 2, ποΐθ 8, οἢ 
[Π6 δούνγο 586η86 οὔ π νογᾷ 8. 109, 
Βαύῤύτα, Οὐ. 8. 119, 10. 

γ. 182. οὐϑ'᾽ ἀμ'ερ. ἐπ᾽ ἀν- 
ϑρώπων) Νοῖ διποηρ 5ποτῦ- 
νθὰ τὰ 6, Οἡ ὑπ Ῥυθροβιθοι 
ἐπὶ 8856 Μαύθῃ. 8. ὅ84. ἡ. ὁοοιη- 
Ρδιϑᾶ σὰ 8. 820. ποὺ. δηα ΒΘ τη- 
Παγαγ αν. ὅυπῇ. Ρ. 246 54. --- Ου 
ἁμέριος 5668Ὁ7 4] ]κ. ὁπ ΕΌΥ, ῬΠοΘθη. 
1618. 

1018. 5 610].: ὁ δ᾽ ἔχων" τὸν 
ἔρωτα. Ὗοεοχ ΘΟΠΙΡΆΓΘΒ. ΡΙΔίο. 
Ῥμδοᾶν. ρ. 289. Ο.: ἀνὴρ ἔχων 
ἔρωτα, 1 Α 505 ποῦθ. Επιτ. ΗΠΡΡ. 
1264: ϑέλγει δ᾽ Ἔρως, ᾧ μαινο- 
μένᾳ κραδίᾳ πτανὸς ἐφορμάσῃ. 

Υ. 184 54. 5. 6}0].: σὺ καὶ δι- 
καίων ἀδίκους" σὺ καὶ δικαίους 
διαφϑείρεις, ὥςτε τὰς φρένας αὖ- 
τῶν ἀδίκους γίνεσϑιαι, ὡς Ἡρακλῆς 
ἐνεχόμενος τῷ ἔρωτι τῆς ̓ Τόλης τὸ 
ἐν Οἰχαλίᾳ͵ ἔπραξεν, ἀφορμὴν τοῦ 
πολέμου μὴ ἔχων ἢ τὸν ἔρωτα μό- 
νον. Οἡ {Π6 ῬγΟΪθρ 818 586 Υ΄. 2ὅ. 

Υ. 1786 ,88. τόδε νεῖκος ἂν - 
δρῶν ξύναιμον] 1. 6. τόδε νεῖ- 
κος ἀνδρῶν ξυναίμων. ΟΥ̓, ΜϑυιΕ. 
8, 446. ποία 1. --- ΕΟΥ ταράττειν 
ΜυΒρΥδνΘ ΘΟΙΏΡΔΥΘΒ ΡΙ αὐ ΘΟ ἢ 
ὙΠϑιηῖβῦ. ὁ. ὅ: δέκας τῷ ἀνθρώπῳ 
πρὸς οἰκείους τινὰς ταράξειν. 
Ιἄθιη Οδύ. τηΐῃ, ὁ. 32: στάσεις καὶ 
πολέμους ταράττειν. 8866 ΤῊΥ͂ Τ6- 
νίθνν οἵ ΤΟ ΘΟ Κ᾽ 5 Α7ὰχ ΔΙ 

Υ͂. 188 5ᾳβ. νικᾷ δ᾽ ἐναργὴς 
-- νύμφας] Βαΐ [Π9 ρΙ έοτ- 
ἴηρ ἸΙρῃῦ οὗ 0η6 ΘΥ8685 οὗ 8 
ἸΟΥΘΙΥ Ὀυϊᾶθ ρύϑυδὶἹβ. ΤΠΘ 
ΟΠουῖιθ πηθϑὴ8 ἴο 580 {πῶὺ {Π6 
ἸοΥΘΙΥ ΟΠ ϑυτη5 οὗ {Π6 σ! ργθυδ θα 



ΑΝΤΙΓΌΝΗ. ΠΠ 
3 ΄Σ,, 

εν ἐρχα ις 

190 νύμφας. τῶν μεγάλων πάρεδρος ὃε- 
σμῶν. ἄμαχος γὰρ ἐμπαίζει ϑεὸς ᾿ἀφροδέτα. 800 
νῦν δ᾽ ἤδη ᾽γὼ καὐτὸς ϑεσμῶν 
ἔξω φέρομαι τάδ᾽ ὁρῶν. ἴσχειν δ᾽ 

τοῦ οὐκ ἔτι πηγὰς δύναμαι δακρύων. 
τὸν παγκοίταν ὅϑ᾽ ὁρῶ ϑάλαμον 

τήνδ᾽ ᾿Δντιγόνην ἀνύτουσαν. τὰ» 805 

(στροφὴ α΄.) 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 
ς » ’ Ψ 

ὁρᾶτέ μ΄, 
Ἁ 7 ς Ἁ 

τὰν νεάταν οδὸν 

ὦ γᾶς πατρίας πολῖται. 

800 στείχουσαν. νέατον δὲ φέγγος λεύσσουσαν ἀελίου, 

Υ. 190. 1 ἐοΥτΉΘΥΪΥ δαἀορίοα Πίη ον 8 οοπ δοίαγα ἴῃ ΠῚ5 Οχίονὰ 
οαϊίίοη, 1886, τῶν μεγάλων οὐχὶ πάρεδρος ϑεσμῶν. Τ ΠΟΥ 

ΡῬΥθίου ἰϑανίηρ ἀπ Θοητηοι τοϑάϊηρ᾽ ππϑ] ογθα, τῖδ ἢ {Π6 ΟἸηἰβϑῖομ οἵ 
ἴπ6 νουαβ ἐν ἀρχαῖς. 
ἐκτὸς ὁμιλῶν --- Θεσμ. 

[Υ-. 198. οὐκέτι Ῥῖπ4) 
ὙΠ 1709, 

ταῦ Ἡδθιηοη ΟΥ̓ΘΥ ὑπ6 ἀστγ ἄπ ἴο 
15 ἔύπου, 580 ὑπαῦ Ππ6 ρυϑίουγθα 8 
αΌΔΥΥ 6] ΥαὉΠ Πΐτη ἰο ἐδδύϊηρ' ΟἿ᾽ Π15 
Ἰογθ ἴῸΓ [18 Ὀοίγχγοιίμοᾶ. Η. 516- 
ΡΏΘΠ5 ἴῃ ΤῊΘ5. ΟΡβθύγοβ: ἔμερος 
ΤἸηΘ8 5 84ῖ8ο ὑπὸ ρονγϑὺ ψμΐοῃ {πΠ6 
ΟΥ̓́Θ Ῥοββ565565 οἱ ϑχοιθηρ' Ιονα 1 
1πη6 Ῥεποϊᾶου. --- ῬΟΙΪαχ, 2. 68. 
αἴλου ἀθβουιθίηρ {Π6 ΘΥ65 ἃ5 πύὺυ- 
ρώδεις οἷο. ; ΒΆΒ]ΟΙΠΒ: καὶ τὸ ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἀποῤῥέον ἵμερος. 

γ. 190. τῶν μεγάλων --- ὃ ε- 
σμῶν) ἘρΥῪ ὑπ ρσϑηϊῖνο ϑεσμῶν 
ἀθρϑηαϊηρ' πΡροῖ ἐπ6 δα] οὐῖνο πάρ- 
εὄρος οἵ. ῬΙΠΑΔΥ Οἰγρ. ΨῊΙ, 
22: Θέμις ΖΙιὸς ξενίου πάρεδρος. 
ΒΘΙΑΙΟΥ ΘΟΙΏΡΆΓΘΒ ἘνΙΡΙ 468 Μαα. 
848: τᾷ σοφίᾳ παρέδρους ἐ ἔρωτας, 
παντοίας ἀρετᾶς ξυνεργοῦς. 

Υ. 1791. ἄμαχος εοἰ6.] ΕοΥ 88 
αοάᾶοββ θπμῖι5 πϑηίοηϑ, ἀἢ- 
ΘΟΠααΘΥΦ 16. ΒΥ ΜΠϊοὴ Π6 
τηθϑηβϑ: ὙΠ6η ὙΘητ5 15 ἴῃ ἃ 60Π- 
Βιοῦ ταῦ ἀπύν δηα Υϑυϑύθηοθ, 518 
ΠΘΥΘΥ ἴδι]β οὗ νἱοίοτυ. 

Υ. 198 5846α. νῦν δ᾽ ἤδη οἰα.] 
ΤΊῈΘ ΟἸοστβ θη: ἃ5 Η δ 6 0; 

ὁρᾶτ᾽ ἔμ᾽, ὦ Ὀϊπά. 
Υ. 8000 φέγγος -Ξ Δ. θ1πάα. 

[Ππ πιῖ8. Ἰαϑὺ ϑαϊοη Ὀὲπᾶ. πᾶ5 τῶν μεγάλων 

ΟΔΥΡΙΘα ἀναΥ ὈΥ 15 6ΧΟ685- 
Βίγϑθ ονϑ ἴοσυ ἀπύϊρομθ, υἱο- 
Ἰωθθα πΠ6 γϑυϑύθηοθ ἅπθ ἴο 
Β15 ἔαθμον, 50 1 ΠΟΝ ὑγ8}5- 
ΟΥΘ55 ὑπ Ῥουπᾶ οὗ ἀθοο- 
Υαϊη, ΜΠ Θη ἃ8 1 ΡοΠοΙα Απὐ1- 
ΘΟΠΘ ἀρβϑοϑηαϊηρ ο Οτοιι5, 
Ι οοπποῦ τοίσγδϊῃ ἔσο 6 8 Υ8. 

Υ. 196 54(. τὸν παγκοίταν 
τς ἀνύτουσαν) Οπ {πὸ γὰρ ἀνύ- 
τειν ἴῃ ὑπ6 5686 οὗ ὅο ΘΟ 6 566 
Οοά. Ο. 1846... ψοτθ 1 πᾶν δᾶ- 
ἀπορα οὔμου ΘΧ δ Ρ165 οὗ ὑπ15 σὺ 
7οϊπρα νι ἃ βρ16 δοοαβαῦϊνο. 
ὅθ ὈΘΙοΟΝ γ8. 811. 58ᾳ. ΕΌΣ {Π6 
ΘΠ] οὐῖνο παγκχοίτης., τιϑιι ΠΥ ἃὈΡ- 
ΡῬΙ164 ἰο Οτοιβ, 8566 Οθᾶ. ΟἹ. 1547. 
ποῦθ. 

Υ. 199. τὰν νεάταν] ἰ- 6. τὴν 
ὑστάτην. ὅ66 Βεϊῖαῖ, οα Επτ. 
Ττοϑα. 206. 

Υ. 800.0.ἀἨ νέατον] τι564 εἄνου- 
ὈΙΔΠγ:; 566 5614]. οὐ Ῥτοδᾶ. 206. 
ὙοΧ 4πούθ5 ΑἹ. δ8ῦδ: πανύστατον 
δὴ κούποτ᾽ αὖϑις ὕστερον. Ελαγ. 
Ηθο. 411: ὡς οὐποτ᾽ αὖϑις, ἀλλὰ 
νῦν πανύστατον, 



18 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

χοὔποτ᾽ αὖϑις᾽ ἀλλά μ᾽ ὁ παγκοίτας άιδας ξῶσαν ἄγει 810 
Ἁ 2 ’ 

ταν Ζχεροντος 
ς 80ῦ ἀκτὰν. οὔϑ'᾽ ὑμεναίων 

ἔγκληρον, οὔτ᾽ ἐπινύμφειός 
πώμέ τις ὕμνος ὕμνησεν. ἀλλ᾽ ᾽᾿ἀχέροντι νυμφεύσω. 810 

ΧΟΡΟΣ. 
οὐκοῦν κλεινὴ καὶ ἔπαινον ἔχουσ᾽ 

810 ἐς τόδ᾽ ἀπέρχει κεῦϑος νεκύων. 
οὔτε φϑινάσιν πληγεῖσα νόσοις. 
οὔτε ξιφέων ἐπίχειρα λαχοῦσ᾽ " 820. 

9 2 2 , - 4 Ἁ 

ἀλλ᾽ αὐτόνομος ζῶσα μόνη δη 

Υ. 806. ἐπινύμφειος ἴ5. ἔτοπμι Βιπ ον ᾽Β οοπ θούπνο, Μ55. 
ἐπινυμφίδιος. Ὀϊπάοτξ ἀὐγδηρθδ ὑππι5: ἐπεν. π. ὦ. τ. ὕωνος τες ὕμων. 

γ. 80ῦ. ὑμεναίων] Οὗ παρ- οὔτε νοσήσασα οὔτε ἀναιρεϑ'εῖσα. 
01415. 886 Οϑα ΚΝ. 417 5ᾳ. ΤΠ [ο]- 
Ἰονυΐηρ' νυοτά5 οὔτ᾽ ἐπιν.--- ὕμνησεν 
ἅτ ἴ0 δ6 ππάοτιβιοοῦ οὗ [π6 ΠῈΡΌ18] 
βοηρ, ὙΠ ρΡοθῦ ΘΟΙΏΡ 6 θη 45. οι 
ἴῃ ὕνγο υγουάθ Ῥ6]ον υ. 9171: ἄλε- 
κτρον, ἀνυμέναιον. Οἱ {π8 ἢπῖδα 
γο Ὁ ὀρροβϑᾶ ἴο ὑπο δαάϊθοίϊνθ ἴῃ 
ὑπ656 ΟρΡροβϑϑα τῃθιηθ θυ 8, 566 Οδα. 
ἮΝ. 447. ΑΙδο ῬΙΕΠυσΚ οὐ ἘΥ. 
Μρα. 12. δᾶ Ὀθ]ον ν8. 1141 566. 
-- ΕῸΣΡ {π6. βιρῃϊβοαύίουη. οὗ {86 
γου νυμφεύσω 566 ν. 648. 

Υ. 809. κλεινὴ --- ἔχουσ᾽ 
ΤῊ ΟΠμοῦαβ, 1 Φπΐηκ, ἀϑϑοσῦ ὑπαὺ 
Απδροηθ ὙὙ111 α΄16 ἴῃ ἃ ΡΟΣ ΟΙ5 
ΘΠ ΡΥ β νυ ΟΥ̓ΠΥ ἸΠΘΏΉ6., ὈΘΟΔ56 
μοῦ αἀθϑᾶ, δἰ ποῦρ αἰδωρρτονθαᾶ 
ΡΥ ὑπϑιβοῖγοϑ (οἵ, νβ. 848 54ᾳ4ᾳ. 860 
54.4.), Βῃονγϑα ἃ ΒΙΠΡΌΪΩΥ ΡΥ θα 655 
οὗ τηϊηᾶ. ΕῸΣ ποθ 516, ἃ ΥἱΓΡΊ 
δα {π6 Ῥούγοίπμοα τῖΐο οὗ ΗἨδο- 
ἸΠ0ῃ, Οἰοβθθ Υδύμου ἴο αἴθ {ῃδη 
Οὔδυ π απ͵]πρῦ ἄθογθο οἵ ὑγγϑηῦ, 
51:60 οοΥα νυν οὐὐδϊηθα ῸΥ ΠοΥ561 
{π6 ρυϑῖϑθθ ἀπο. ἴο ρυϑοῦὺ ἔουθπάᾶ6. 
1 4Ἃἀο πού ὑπίηῖκς ἐπαῦ π6 ΟΠοστι5 
68) ΠΘΥΘ ἴο Ρι 8156 ΘΙ Ρῥἰθίυ, ἴοῪ 
ὑπῶῦ 15 τηθηθὶοηθα Ὀ6 ον ἴῃ ν8. 860 
564., ἃ Τρ 0 1 ἢ Κορ ΠΟ 0165 
γγο α παύαγα ΠΥ δ Υθ δγοϊαθά. 

Υ, 811 56. οὔτε φϑινάσιν 
--λαχοῦσ᾽] ΤΠ6 56η86 οὗ {πΠ656 
γγΟΥθ 15. Θχραϊηθα Ὀγ ὑπ ὅοῃο- 
11οϑὺ αὖ π6 ϑμᾶ οὗ πῖβ πούβ, {πὰ8 : 

ἩἨδεμδηπ: “ἡ ξιφέων ἐ ἐπίχειρα ἃγ6 
{η6 γουνγαῦβ οἵ ὑπμ6 ϑυογά, 1. 8. 
Ὑμδὲ 18 ἄοπο ἴῃ ὀοπίοϑε ὙΠ {πὸ 
ΒΟΥ, Ὠϑη6]ν π6 5]αγίηρ ΔΩ͂ 
18. [ἢ Τιαὐϊῃ νγ8 Β]ιοι ]α ΒΔΥ τητὶ - 
Ὠ6γ6 6111. 

1014. φϑινάσιν νόσοις] 
ΝΘ ν 6 ΘΟΙΏΡΑΓ65 ΑἹ. ὅϑ9: μανιάσιν 
νόσοις. ὍΤγδοΙι. 980: φοιτάδα͵ νό- 
σον. 1019 οὐ π15 ραν: ϑυστάδας 
λιτᾶς. 

Υ. 818. αὐτόνομος] ΕΟ]1ο ν᾽ - 
ἴηρ γοῦν οὐ ἰᾶνν. “ΓΠῚ5. 15. ὁρ- 
Ροβϑᾶ ἴο {πὸ νου 8 οὔτε φϑινάσιν 
- λαχοῦσα, ἴῃ νγΏΪΟἢ 5116 15 Βα 
ἴο ΡῸ ίο ΟΥ̓Ο5. ΘΙ Π6Υ ΌΥ Π|6 ᾿ἂνν 
οὗ ηϑύατθ, ποὺ ὑΠπγοαρ ἢ ὑΠ6 γ᾽] Θπμ 6 
οἵ δ, ΓΘ ἰανν, πο {π ΟΠπο- 
Τ5 αϑϑουίβ ὑπ Αποροηθ α14 [0]- 
Ἰονν, 15 Ὁποῦ, ὙΠΟ 586 δα 5ἰα θα 
ἴο 6 850 νυιθίθη ΟῊ 6. ΘΟ ϑοίθη 6 
Ὀγ ὑπ σοᾶβ, ὑμαῦ 516 φρυϑἔουυϑα 
νι αύϊηρ Π6 ἰᾶνγβ οὗ ὕγϑθοῃ, ἃμπα 
ΘΟΙΒΘ θη ]Υ 5. Π ΘΥἹηρ᾿ ΡΠΙΒ τη ηΐ, 
ἴο ἀϊθοθογίμηρ' Ὁ, Οἵ ν. 868. Τ6 
ϑομοΙαδῦ μδ5. ἴπ6 []]ονῖπρ' ποθ 
οῃ αὐτόνομος: μετ᾽ ἐλευϑερίας 
τεϑνήξῃ, ἰδίῳ καὶ καινῷ νόμῳ 
περὶ τὸ τέλος (658 ἔπτθ8. νγοχᾶϑ 
58οα]α Ρ6. οἱ 64) χρησαμένη, ἢ 
ἀντὶ τοῦ ἰδίοις αὐτῆς ψόμοις 
χρησαμένη. ΤΠ6 Ἰαδῦ τυ 15 
ἸΙΒΌΔΙΠΥ ὙΓΟΠΡῚΥ ββῖρηθᾶ [0 {Π6 
Ιοιαπια ᾿Αἴδαν. 
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ϑνατῶν ᾿4ΐἴδαν καταβήσει. 
(ἀντιστροφὴ α΄.) 

ἈΝΤΙΓΟΝΗ. 

810 ἤκουσα δὴ λυγροτάταν ὀλέσϑαι 

τὰν. κισσὸς ὡς ἀτε- 
γὴς, 820 

820 πετραία βλάστα δάμασεν" καί νιν ὄμβροι τακομέναν. 

ΓΝ. 814. Ἅιδην Π1πά,] 
ΓΞ 917. 

ΝΠ 8 δα] ΒΟ ΘΝ 
ψοχά, δηα οὔμουβ οἵ ἃ 517} 118} 510- 
πἰποούϊοιυ ἀύθ ΘΟ πα 8}}}Υ τπι888 ἴῃ 
ἐπ|5 ΡΪὰγ νι τοέθγθποθ ἴο {π6 
ΤΌΘ οᾶνθ ἴῃ ἡ Β10 ἢ ΑἸζσΟΏ 6 γγ88 
ἴο Ρ6 ᾿ππηπγθα. 68 νϑ8. 879 ,54ᾳ: 
1014. ᾿Αΐἴδαν καταβήσει] 

ΓΠμ656. σψουᾶβ, ὑγΒ1Ὸ ἢ} τηϊρηῦ ἢδγΥθ 
Ῥϑθη οὐ θα υὺὥιυποιι 1] αΥῪ ὅο {Π6 
Β56η856, οἴἾνγθ ἃ τῃοΥ6 80] θη 6Ο0Π- 
ΟἸ αβίοι ἴο {16 ραββαρθ. Οἵ. Οαα. 
Ν᾿. 108 564.: ̓ προφάνητέ μοι --- ἔλ- 
ἅγετε καὶ νῦν. Οδᾶ. Ο. 1491 5αᾳ.: 
βᾶϑι, βᾶϑ᾽ -- κου. ῬΒΙοοΙῦ. 706 
544.: οὐ φορβὰν͵ -- φορβᾶν. 

Υ. 815--85256. ἤκουσα --Ἐ κατ- 
ευναάξει}] Νίορα, πΠ6 ἀδαρμίον 
οὗ Τϑηΐαϊαβ, Κιίηρ οἵ Τιγάϊα δπᾶ 
νι οὗ Απιρηΐοα, Ἴπηρ οἵ ΤΏ ΘΡ65, 
15 5814 ἴο πᾶν παιαάθπβᾶ ᾿πἴοὸ ἃ 
βύοῃμθ πγουρ συϊοῖ δὖ {Π6 βΒιαάθῃ 
1055 οὗ 411 Πδὺ ομη]άτθη, δηα {815 
Βύοῃθ νγὍδαδϑ 5814Ἢ ἴο Ἴ7δθὃ)"᾽ ὈΡϑυρϑ- 
ἔπ8}}γ. Οἷ. Η οι. 11. ΧΧΙΨΝ, 602. 
ἈΠΘΊ ΓΟ: Χ11..δ..06; ΘΝ Μο- 
ἴατῃ. ὙἹ. 146--815. Ηνρίῃ. ἔδ. 9. 
Κ΄ 680]1.: Τοῦτο δὲ ἔλαβε πρὸς τὸ 
ὅμοιον τοῦ ϑανάτου, ὅτι οὐδὲ ἡ 
Νιόβη ὑπό τινος ἀνῃρέϑη. 
Υ. δι6 54. τὰν Φρυγίαν -- 

πρὸς ἄκρῳ] Νίοβθο οπρμῦ ἴο πᾶνθ 
Ὀθθη οδ]]θα ἃ Τιγαΐδη, 85 ΙΡΥ 5 
νγὰβ5 ἃ τηοπηΐϑίη οἵ Τ᾽ γαϊα. Βαΐ 
ϑύγερο ΧΙ, ὑ. 571 οχύγ οὔβϑυν 8 
ἐπαῦ τοῦ ΘΙΡΥ 5. τγῶὰ5 ἱποϊπα θα 
ἴῃ Ῥηγυρῖα ὈΥ βοη6 φ'ΘΟΡΥΘΡΠΘΙΒ, 
δὴ 4 ἤθηθα Τ᾽ αηία]α5 ἃηπα ΝΊΟΡΘ 818 
βύγ θα Φρύγιοι. 566. 8150 ΑἹ. 1264, 
Θῃ {πὸ ρθη γθ Ταντάλου ἀεροπά- 
ἴηρ᾽ Ῥγον τὰν Φρυγίαν ξέναν 566 
Οοαα. Ο, 622. 

ἄκρῳ, Ξ-ετὰν κι ὦ. ἀτενὴς. Ὁ Ίπ 4:1} 

Υ, 811 54. τὰν -- πετραΐέα 
βλάστα δαμασεν]) ΤΊ. 5680], 
ΘΟΥΥΘΟΥΥ τοπᾶρυβ: ἢ ἐδάμασεν ἡ 
πέτρας βλάστησις, ὡς κισσὸς πε- 
ριβαλοῦσα αὐτήν᾽ ,περιέφυσεν αὖ- 
τῇ, φησίν, ἡ πέτρα, ὡς κισσὸς 
δένδρῳ. 

1ν14, κισσὸς ἀτενής] ὙΠῸ 
ΕἸΤΥΤΑΪΥ.- ΟἸΣπρΊη σ. ἷνγ.. Μ5- 
ΒΎδαΥ 6 Ρυποίαθ᾽θδ {Π||8: τὰν, κισ- 
σὸς ὡς, ἀτενὴς πετραία βλάστα. 
Οπ {π6 ποτὰ ἀτενής 566 πα πη Κ. 
Τιμαδοὶ Τ,οχῖο. Ρ]δΐομῃ. ρΡ. ὅ8. ΕΚ Ε. 

Υ. 830 5ᾳ6ᾳφ. καί νεν ὄμβροι 
οἴθ.} ἘγρΡῚ π6 βιθ]θοῦ. ΘΟΙΡΘΙΘ 
ΟΥἱδᾶ. Μοίδμι. ΥἹ, 810. 5ᾳ.: {180 
δι 6, οὖ γϑ]ϊαιϊ οἰσοὺπηᾶδῦδ 
ὑπυθῖηθ γοπθϊ ἴῃ ρδύγιδη τἃ- 
Ρία 80; τ] ἔϊχα οδοιτΐηθ 
τηοηὐῖ5 ΠΙαπαῖύθπν οὖ 1ἃ ὀυἹ τὴ ὃ 8 
ΘὐΙ ΘΙ ΠῚ ΤὩΘΥΟΥῶ ΤΠ 8 ἃ ἢ ὗ, 
Ῥγοροτῦ. 11, 10,.1 5ᾳ.: ηθ90 ἰδῃ- 
ἰὰτπὰ ΝΊΟΡα 15 56Χχ δᾶ Ρυβίδ 
ΒΌΡΘΟΥθα 50]]1οῖ]ῦο ἰἰϑουῖπιδ85 
ἀφεμαιῦ ἃ ΙΡΥΙο. δαπθοδ ΑἹ. 
811: Βϑύδ᾽ὶ πᾶπὸ ΙΡ111 νουύϊοθ 
ΒΌΙΩΙΠηΟ 16 0116 βοχᾶιῃ, οὖ 8δ86- 
μπὰὸ Ἰϑουϊτηδ 5 ἸηϑΙΙ τῶ πη - 
ἀπηῦ δηὐίαθ8 ΠΟΥ͂ 88. ϑοΡ, 
ΕἸ. 160. ἰὼ ,παντλάμων Νιόβα, σὲ 
δ᾽ ἔγωγε νέμω ϑεόν, ἅτ᾽ ἐν τάφῳ 
πετραΐῳ ἀεὶ δακρύεις. ΤΠ6 οὐἹρίη 
οὗ {μ6 τϑρουῦ 15. βΒῆοσιι ὈῪ Ρ δι- 
58 η18 51, 21, ὅ, ὙΠῸ το ]αῦθϑ: ταύ- 
τὴν τὴν Νιόβην καὶ αὐτὸς εἶδον 
ἀνελϑὼν ἐς τὸν “Σίπυλον τὸ ὅρος" 
ἡ δὲ πλησίον μὲν πέτρα καὶ κρη- 
ὠνός ἐστιν, οὐδὲν παρόντι σχῆμα 
παρεχόμενος γυναικὸς, οὔτε ἄλλως 
οὔτε πενϑούσης᾽ εἶ δέ γε ποῤῥω- 
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ὡς φάτις ἀνδρῶν, 
χιών τ᾽ οὐδαμὰ λείπει. 
τέγγει δ᾽ ὑπ᾿ ὀφρύσι παγκλαύτοις 
δειράδας᾽ ᾧ μὲ δαίμων ὁμοιοτάταν κατευνάζξει. 

ΝΌΤΟΣ: 

ἀλλὰ ϑεός τοι καὶ ϑεογεννής, 
ἡμεῖς δὲ βροτοὶ καὶ ϑνητογενεῖς" 
καίτοι φϑιμένῳ τοῖς ἰσοϑέοις 

ἔγχληρα λαχεῖν μέγ᾽ ἀκοῦσαι. 

(στροφὴ β΄.) 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

890 

886 

880 οἶμοι γελῶμαι. 
οὐκ ὀλομέναν ὑβρίζεις, 

ἀλλ᾽ ἐπίφαντον; ὦ πόλις. ὦ πόλεως 

πολυχτήμονες ἄνδρες, 
ἰὼ 

τί με. πρὸς ϑεῶν πατρῴων, 
840 

890 Ζιρκαῖαι κρῆμναι, Θήβας τ᾽ 
εὐαρμάτου ἄλσος, ἔμπας 

Υν. 824. παγλ. δειρ. ἃ μὲ ΞΞ δαι. 
Υ. 891. 

840 

Ὁ1πά. 
Ι πᾶν Ἰϑὲρ ἴπ6 δοιηηοι γτοδᾶϊηρ ὁλομέναν ππαϊοτϑᾶ, 

ΔΙΠΟῸΡῊ 1 ἄοοϑ ποὺ ΔΉΒΘΥ ἰο 6Ππ6 δηθβύγορῃΐο νυ υ86. ΤΠΘ Ριοβϑηΐ 
ὀλλυμέναν, νν ΟΝ 1 ἐοΥΤΘΥΙΥ δἀορίοα ἔγομι 9 .θ5α. ἃ. ἀο65 πού βαϊύ {Π6 
ΞΘΏ5Θ6. ῬΟΙΝΔΡΒ ὑπὸ οογγθοῦ τϑϑαϊηρ' 15 οὐχομέναν. [δἀορίρα Ὀγ Ὠ1π4.] 

Ὑ. 882 οΥ5 ὕνγο 11η65 ἴῃ ΠΤ 1πα., 884 φηα 880 ομβ 11η8. 

τέρω γένοιο, δεδαχρυμένην δόξεις 
ὁρᾶν καὶ κατηφῆ γυναῖκα. 

ν. 819-826. καί νιν --- δει- 
ραδας] Τμδ ΟΠουι5. 8805: ΠΟΥ͂, 
δἃ5 Το ῖρογῦ ροθβϑ, ἀοθ5 586 
ΘΥΘΥ ΙδΔὸκ πΠ6 Βῃον Υ5 δηᾶ 
ΒΠΟΝ ἴῃ ΜΏΙΟΝ 5856 ψδαϑύθϑ 
ΔΎΎΔΥ (.. 6. δῦ ὴ0ὸ ὑΐϊηδ οὗ 86 
ΥΘΔΥ ἀοο8 586 οαδ86 501ΠΠ1π0’ 
ἀγορ8), θαὺ ουϑὺ βΡθοᾶάδφθνϑ ΠΟΥ 
ΠΘΟΚ ἔγοτῃ 6 ΘΘΡ᾿ Πρ ΘΥ88. 
ΝΟ 6 1ῖ5. ὉπΠ6 βϑιθ]θοῦ οὗ {π6 γὰρ 
τέγγει. ὙὟΘ ἸΏΔΥ ΘΟΙΡΑΥΘ {86 
Ῥῆγαθα τέγγειν ὑπ ὀφρύσι δειρά- 
δας τι {Π6 Ἠοπηουῖο ὑπ ὀφρύσι 
δάκρυα λείβειν. ΤΠΘ νγογᾶβ ὀφρῦς 
πᾷ δειράς δ΄6 ἤθύ6 διρ]ουϑαᾶ νυ ἢ 
ϑυθεῦ ἔογυοθ, βρη γιηρ ραγθ Ροίῃ 
οὗ {π6 Παχηδη θοαν δπά οὗ ἃ τηοτη- 
ὑδῖῃ. 

Υ. 826 544ᾳ. ἀλλὰ -- ἀκοῦσαι] 

ΤΠη6 ΟΠοῦῖδ, δυΘΥ ἅν θύβ6 ἴο δηγ- 
ἀμῖηρ᾽ π|κ6 θοΙάπο55, βᾶγβ ὑπωὺ Απ- 
{ΡΌΠΘ, 85 ἃ τηογίδ] οὗ πιου δὶ ῬΙ, 
οδηποῦ Ππ|ϑ0}}7 ΘΟΙΏΡΔΙΘ ΠΘ 561} 
νι ἢ ΝΊΟΡΘ, ἃ σοαάθ58 οὗ πϑν θην 
οὐἹρίη, μαῦ οομἔθϑβοθ ἐπαῦ 10 15 
σγθαῦ δηα ρ]ογίοιιϑ 0 βου Π6 
βϑῖηθ ἰού 85 ἃ Π8]" ἀθίγ. ὅϑ'ἴπηοθ 
{π686 νοτᾶβ ἰθπα ἴο δοοῖθθ Απέ- 
ΒΌΠΘ οὗἁ ΡΥΘΒΟΠΙρΡ ΟΠ, 516 ΘΧΟΙΔΙΠῚΒ 
ἴῃ τΤΘΡΙγ: οἴμοι γελῶμαι. 

Δ. 829. 5680].: ἔγκληρα" κοι- 
νὰ, ὅμοια, τοῦ αὐτοῦ κλήρου καὶ 
τύχης. ΤῊ πον ἔγκληρος 566 118 
ιι864 ἴον σύγκληρος (βοὴ 5 ἢ ἃ 6- 
ἔθτ θχρθοίθαλ) ἴῃ {Π6 58π|6 τηϑ 6 
ἃ5 ἐγγενής τινι ἴον συγγενής τινι. 

Υ, 886 5α. Θήβας τ᾽ εὐαρ- 
μάτου ἄλσος] ΕΥ̓ {π6 8δᾶ]6ο- 
{ἶἰνθ εὐαρμάτου 566 ν. 149., ἴοτ 
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ξυμμάρτυρας ὕμμ᾽ ἐπαυδῶμαι. 
οἵα φίλων ἄκλαυτος οἵοις νόμοις 
πρὸς ἕρμα τυμβόχωστον ἔρχομαι τάφου ποταινίου, 

890 
δι. 9 3 ΓΡῚ ω» 9 3 ἘῚ 

οὔτ ἕν βροτοῖσιν οὔτ ἕν νεκροῖσιν 
’ ς -“ 3 -» 

μέτοικος. οὐ ζῶσιν. οὐ ϑανοῦσιν. 
ΧΟΡΌΣ: 

προβᾶσ᾽ ἐπ᾽ ἔσχατον ϑράσους 
ὑψηλὸν ἐς “ίκας βάϑρον 

᾿ὅ40 προρέπεσες, ὦ τέκνον. πολύ. 8δῦ 
πατρῷον δ᾽ ἐχτίνεις τιν᾽ ἄϑλον. 

59. ἐπαυδῶμαι ἴον ἐπικτῶμαι 15 τὴν ον ΘΟ]. 10 15 θοΐῃ 

τοαυγοα γ ὑΠ6 56η856, πα οοπῆγιηθα Ὀγ ἐπ ΠΟ] 505. 1 οΥΡΥΘ- 
᾿αλομ, ἃ5. 1 πᾶν 5πόνη ἴῃ τη Θηὐ. 46 5601]. ἴῃ ΟΣ ΕΣ δ. 
απούοτγιναῦδ Ρ. 16 56ᾳβ. Ὀϊπᾶ. ἐπικτῶμαι. 

ν. 841. 
Βαθδυναϊοα ὈΥ δὴ ἰπὐθυργθίου [Ὸ1 {π6 γΟΥΒΘ ὙΓΠ1ΟΙ τγὰβ ᾿οϑῦ. 
ἀοΥῖ οὐ {Ππ6 11η6. 

{πὸ ποιπὶ ἄλσος, ΔΠῪ ΡΙδοθ οοη- 
Βοογαίθα ἕο ὑπ αοὔβ, ΕἸθοίν. ὅ. 

Υ. 831. ἐπαυδῶῦμαι) 5 680].: 
ἐπιβοῶμοαι. 

Υ.888. φέλων ἄκλαυτος] ὕπ- 
ψορὺ Ὀνγ ἔνγϊοπᾶρβ. Οἵ, Μεύῃ. 
δ, 840. 

Υ. 888.(ὡ οἵοις νόμοις] ἱ. 8. 
Ὀγ ον ψἱοκοα ἃ 1α. Ηθηοθ 
ὑπὸ ΟἸουτιβ ᾿πιηθ α!αύθ ᾽ν ΟΌΒΘΥν 65 
ὑπῶΐ 586 παι5 θθϑ Ὀγυοπρμῦύ το ἀΘΑὉ} 
ὈΥ ΠδΙ οὐγιι ἔδα]}. 

Υ. 889. πρὸς ἕρμα ο(ς..] ΤΊΘ 
πο ἕρμα Β5ίριηϊῆοβ ἀρ ρ' 6 16 ΠΊ, 
ἃ τηοι πα; 8δηα ποηοθ Ὁ 15 δΡ- 
ΡΠΘα, ἴο ἃ ᾿ΟΠΩΡ. Ἐπατ, ΗΘ]. 851: 
εἶ γάρ εἶσιν οἵ ϑιεοὶ σοφοί, εὔψυ- 
χον ἄνδρα, πολεμίων ϑανόνϑ' 
ὕπο, κούφῃ καταμπίσχουσιν ἐν 
τύμβῳ χϑονί, καποὺς δ᾽ ὑφ᾽ ἕρμα 
στερεὸν ἐκβάλλουσι γῆς. 80. 4150 
ΠΑ ΒΟ ΠΥ 15 ΟΠΟΘΡΙΙ. 152. βθϑιὴϑ ἴο 
τᾶν τιβεᾶ ἕρμα τ} γϑύδυθηοθ ἰοὺ 
 ἴομθ., Οἢ τυμβόχωστον 566 
ΒΙοια ἢ. ρο]οθ5. οὐ Αθϑοῃ. ϑρί. ὁ. 
ΤΠΘΡ. 1024, ἩξκΕμΜ. 

1014. ὅδπο].: ποταινίου" 
ἔστι μὲν προςφάτου" ϑέλει δὲ εἰ- 
πεῖν καινοῦ καὶ παρεξηλλαγμέ- 
νου. Νανο τοίουϑ ἴο ΒΒ] τη, ΟἹ. 
ΑΘ Β0ἢ..- Ῥτοτχὴ, 102... Α φ6]9η.-. 15 

ΓΗΒ ρΡαβϑαρθ 18 οοΥττιρῦ, δα τγᾶβ, 1 {π1πηκ τι ΒΘΥρΚΚ, 
1η- 

ὉΒΌΆΠΥ ῬΙδοθα ψτοηρὶν εαὐίου πο- 
ταινίου; ΤΟΥ π6 ΔΥΟΥΩΒ δΥΘ. Θ0η-᾿ 
προίθα {Π|π|5: πρὸς ἕρμα τυμβ. ταφ. 
ποτ. ἔρχομαι οὔτ᾽ ἐν βροτοῖσιν -- 
μέτοικος οὐ.» γγ8116 ὑπ γον β ἰὼ 
δύστανος τ ρυΐ διὰ μέσου ἴῃ 
Π15 ὅθῆηϑο: 1 ρὸ ΔΥ ὅο ὕπ6 
ΒΙΡῚ -ταῖβθ6 ᾿τοπηα οἵ δ 
ἀπ Ή 68. ἃ - Οὐ᾿ ΠΡ ΘΡΌΪΘΕΥ δ, οὐ Ρὸ 
αν 11 ποι οΥ ΔΙΠΟΗΡ ΤΠ6 0 
ΠΟΥ ΘΙΠΙΟΏΡ 6 διδάθβ. ὅ0 
8607, πρὸς οὗς -- μέτοικος ἔρχο- 
μαι. ΠΟΘ νοτσα μετοικέας, 56 π6- 
ΤᾺΠΠΥ τηϊθιηογβίοοα, 15. ραῦ 1 {Π6 
ΒΘΤΩΘ. 56 056 ἴῃ γ. 890. 

Υ. 844. ἐς Δίκας βάϑρον] 
Νονυθ ΘΟΙΏΡΑΓΘΒ Α 686}. Αρ΄. τθδι 
λακτίσαντι μέγαν “Φίκας βωμόν, 
απ αὶ Ἐπαμ, 539: βωμὸν αἴδεσαι 41{- 
μας, μηδέ νιν κέρδος ἰδὼν ἀϑ'έῳ 
ποδὶ λὰξ ἀτίσῃς. ον βάϑρον [6 
150 αποΐθ5. ΑἹ. 800. 

Υ. 846. προςέπεσες πολὺ] 
Ομ {π6 τπι886 οὗ {π6 ογτᾶ πολὺ 566 
ΡμΙΠ]οοΥ. 252. 

Υ. 846. πατρῷον δ᾽ εἰς. Τ σὶ- 
ΟἸΔ τ 5: ἤγουν ὅσον δυρτυχίας 
ἔμελλεν ἐ ἑχεῖνος δυςτυχῆσαι, τοῦτο 
αὐτὴ ̓ ἀποπληροῖς τοιαύταις περι- 
πεσοῦσα δυρτυχίαις. Δ ὁχ ἀποίθ8 
Ηδτοᾶ. Ι, 91: Κροῖσος δὲ πέμ- 

0 



82 ΣΟΦΟΚΛΈΕΟΥΣ. 

(ἀντιστροφὴ β΄.) 
ΑΝΤΙΓΟΝΉΗ. 

ἔψαυσας ἀλγεινοτάτας ἐμοὶ μερίμνας. 
πατρὸς τριπόλιστον οἶκτον Σ 
τοῦ τε πρόπαντος ἀμετέρου πότμου 
κλεινοῖς “αβδακέδαισιν. 860 
ἰὼ : 
ματρῷαι λέκτρων ἄται., 

800 

2 

κοιμήματά τ᾽ αὐτογέννητ᾽ 
ἀμῷ πατρὶ δυςμόρου ματρός, δ0ῷ 

8δῦ οἵων ἐγώ ποϑ᾽ ἁ ταλαίφρων 

Υ. 848. Ῥίπ ἃ. τριπόλητον οἶτον. 
γ΄, 849 ἔοΥΠῚΒ ὄνγο 1ΐἴπ68 ἰη Π1πα,., 851 ---ῷ, 

1 Βᾶγο γοβίογθα ἁμῷ ἔνοτα οοᾶ, Ὀγθβα, δηα Τυύῖο]. ΜΒ. Υ. 884. 
ΟἿΘ Ἰἴη6. 

2 

ἐμῷ 15. ὉΠ6 ΘΟΥΤαΡῦ ΘΟΙΏΙΏΟΗ γοϑά πη ρ᾽, 
ν. 8ῦῦ. Τι΄μάοτσγί γοϑαβ ταλ. 

πτου γονέος ἁμαρτάδα ἐξέπλησεν. 
ΤΊ 6 ΟΡ. 118: ὑπερβασίην ἄντι- 
τίνειν πατέρων. ΟἿ, «150. θονθ 
ν5. 82 566. 

Υ. 841:---»8ῦ0. ἔψαυσας -Δα- 
βδακέίδαισιν] Αποροηθ. 58 Υ85: 
γοῖι πᾶν οχοινοά ἴῃ 6 ὃ 
τηοϑί ὈΙΟΘΥ ΟΔΥ̓́Θ, 8 ΘΠ 6]1655 
ΟΥΙΘΕΓ, ΤΟΥ ΤΩ. ἔδύμου πα 086 
δῃηὐτο ἔαΐο οὗ ἃ8. ῆ6 ρ]ο- 
γτῖοιβ Περάεοϊάδο. Μϑην οοη- 
ἐχρὰ μερίμνας ἃ5 {Π6 σοηϊνο, ἃ 8 
16 ἔψαυσας ψεοῖθ ᾿οηδίχιιοα ἢγρί 
Ὑγἢ {πὸ ρϑηϊένγο δηα {πθη {πὸ δο- 
οπβαύϊνο οἶχτον. ὅ0 δ1580 Μϑδιθῃ. 
8, 880. ποίθ. Μαβθρύδανα οὁἡ. {Π6 
ΘΟΠΓΥΔΥΥ ακοθ Ὁ δ5 6 δοοιιδδ- 
εἶν, δοηβι ἀθυϊηρ᾽ οἶκτον 85 με ἴῃ 
ΔΡΡοϑβιθίοη. 'ΓΠΘ ρθη ν 685 πατρός 
δα τοῦ --- πότμου ἄσοροπᾶ προ 
οἶκτον, Οἢ ὙΒ1ΟῊ Ἰάἴοτη 566 Μὸ{Π. 
8. 842. πα "οδὺ δ, 109. 8. ΒοΘ οΙ ἢ 
5ηονβ5 ὑπῶὺ ἁμετέρου 15 οΧρΙαἰ 64 
Ὀν “αβδακέδαισιν, πὸ ἀφδύϊγο ἴον 
τὴ6 Βϑηϊνο (ο΄. ΜαύθΠπ. 8. 889. 
δ. 8.), συ Βῖοῖ 158. {Ππ|ὸ 1655 Ὑϑιη δ] - 
ΦΔΌ16 ἴῃ {π|5 Ραβδᾶρθ, θθόϑιιβα πό- 
τμον τινὶ τηϑδηβ: ὉΠ6 Ἰοῦ ψ ΒΙ Θ ἢ 
ἔ4115 00 ΘΥ̓ΘΥΥ οπ6. Αἀᾶ ποδί 
8. 108. 6, ἃπᾶ ν. 854: κοιμήματα 
πατρί. ἘΠ. 1006: βροτοῖσι φάμα. 
Οη ἴπ6 δα]θοῦνγα τριπόλιστον 1Π6 
βοβοῖαδέ οΡβευύγοϑ: τριπόλιστον 

φυν. 

ἌΥΧΕΘΝΣ πολλάκις ἀναπεπολημέ- 
νον, ἢ διάσημον καὶ πανταχοῦ 
ἀπό όδοναν καὶ πολούμενον. 6]ο5- 
Βδ: πολυϑρύλλητον. καὶ πάνδημον 
δυςτυχίαν, ἡ ἣν πᾶς ἐλεεῖ. ΒοΘΟ ΚΗ 
ὀοήρδᾶτοβ ἀναπολεῖν ῬΆΠ. 1238. 
δηα Ρ ᾽η ἀν, Νοηι. Ὴ οχίν.: ταύ- 
τὰ δὲ τρὶς τετράκι τ᾽ ἀμπολεῖν. 

γ. 849. 5.980].: τοῦ τε πρό- 
παντος ἁἀμετέρου πότμου" 
καὶ τῆς προτέρας ἡμῶν δυςτυ- 
χίας. 

Υ, 8ῦὅ2. λέκτρων, ὅπῃ Ξ5ο 
Οαα. 6. 526: γάμων ἄτᾳ η {Π8 
δα )]οούῖγο ματρῷαν Ἰοϊποά στ 
ἅται, ᾿ΠΘη ἰ0 ὙΑΌΠοΥ τϑίουβ ἴο λέ- 
Ἀτρῶν, 566 γ85. 786 8ᾳ. 

Υ, .858 5ᾳ. κοιμήματαά τ᾽ -- 
ματρός} ἼΠ6 βθῆ86 15: δπᾶ πθ΄. 
νοαάϊπηρ' οὗ γ ἸΏΒ ΔΡΡΥ ἴπο- 
Π6 1 1 γ ξαύπ δε, ὙΠΟ 
5ηΠ6 δά Ποιβοὶ ἢ Ὀτχτουρδύ 
ἔονθ. ΟΥ, Ορᾶ. ΚΝ. 1248, 140ὅ. 
ΕῸΥ ὑπ ἀαύῖνο ἐμῷ πατρί, ἀδρϑπᾶ- 
ἰῃρ' ἀροι κοιμήματα, 866 Υ8. 847 
56ᾳ. Κοιμᾶσϑ'αί τινι ντδβ ὃ ΘΟΙΏΙΏΟΠ. 
ῬὮΏγδΒ6. 

Υ. 806. οἵων} ΤΠ6 βομο]αβὺ 
ΤΘουΒ ὑπ|5 ἤο {π6 ποῦῃ γονέων, 
οοῃῥαϊηθα ἴῃ ὑπ Ῥυθοθαϊηρ' ὑνγογᾶβ. 
Τῦ πιδν 4150 "6 γϑέδυυϑᾶ 9 χοιμή- 
ματα. 



οτος ὐδε ϑν, δὰ 

᾿ς υ  Ο 8 

᾿ἐἰὼ δυοσπότμων 

Ἶ ΑΝΤΙΓΌΝΗ. 80 

πρὸς οὗς ἀραῖος. ἄγαμος ἅδ᾽ ἐγὼ μέτοικος ἔρχομαι. 

κασίγνητε γόμων κυρήσας. 870 
ϑανῶὼν ἔτ᾽ οὖσαν κατήναρές με. 

ΧΟΡΟΣ. 

800 σέβειν μὲν εὐσέβειά τις. 
κράτος δ᾽. ὅτῳ χράτος μέλει, 
παραβατὸν οὐδαμῇ πέλει" 
σὲ δ᾽ αὐτόγνωτος ὥλεσ᾽ ὀργα. 870 

(ἐπῳ δός.) 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
Ἵ »᾿ 2 

ἄκλαυτος. ἄφιλος. ἀνυμέναιος. 
80ῦ ταλαίφρων ἄγομαι τάνδ᾽ Ὁ , ς ΄ ἑτοίμαν ὁδὸν. 

, οὐχ ἔτι μοι τόδε λαμπάδος ἱρὸν ὄμμα. 

Υ. 862. οὐδαμῆ 9 1π4. 
γ. 8064. ανυμέναιος ἔρχομαι ΞΞΞ: 

τόδε---λΔ. Ὀϊπά. 

Υ.δῦ6. 5.680].: ἀραῖος" ἐπι- 
κατάρατος, διὰ τὰ ἐκείνων ἁμαρ- 
τήματα. 

γ᾽ ϑὅτ5αᾳ. 5.6Π0].: δυςπότμων᾽ 
διὰ τὴν πρὸς Ἄδραστον ἐπιγαμίαν, 
ἥτις αἰτέα τοῦ πολέμου κατέστη. 
10 15 ποὔτγδ] [Ὁ ῬΘΥΒΟῚΒ5. ἴῃ 86- 
γοΥΒΙύν, ἤο 566]ς ἃ [αν θιομοα οὐἱ- 
ϑίη οὗ {πδ6ὶγ {γοιθ]65, ἐπῖηκίηρ' 
ὑμεῦ ὑπον σου] παγο ἔαγθα θϑυῦου, 
1{ 0Π15 ΟΥ ὑπαῦ θυθηὺ πϑα πού ἰδίςθῃ 
ῬΙδοβ. 

ηοῦ τηϑῃ δῖοι {Π6 τηοϑύ γθοθηῦ οϑ 1156, 
6. ρορὺ ἀϊᾶ ποὺ ὙΥΓΙΐΘ, 88. 6 
ΠΤ μανθ ἄοῃθ, ἰὼ , δυςπότμου 
“χασίγνητε τάφου κυρήσας. Εοτ ἴΐ 
ΑὐδροηΘ Πδα 518 015, θγ 5ῃοιπα 
πᾶν ἀοιιθίθα μου 586 αἸα ποὺ 
Τορϑηῦ οἵ Βανίηρ αὐδοιηρίοα {Π6 
ῬΌΣΙὉ] οὗ. ποὺ Ὀτγούπου. 

Υ. 8ὅ9. ϑανὼν -- με] Νονθ 
ΘΟΠΡαγΘ5. Α]. 1027: εἶδες, ὡς 
χρόνῳ ἔμελλέ σ᾽ ὍἝἝκτωρ καὶ 8α- 
νὼν ἀποφϑέσειν; 

Υ. 860. σέβειν--τις]) Το δού 
ΡΙΟΌΒΙΥ 18 ΡΙοῦγ, 1.6. 6 ψῆο 

ῬΙΟΌΒΙΥ, ονίδῖπ5 {9 
Ῥυαῖβο ΟἹ Ιδν, ΟΥ 0 οί 
ΡΙοΌΒΙν 15 ψούΐην οἵ ργβϑΐ56, 

Ηδηθθ ͵ὰ πτηυϑὺ ποὺ 6 ὦ 
ΒΌΓΡΙΙΒΘα ὑπαῦ Απθὶροπθ 5ῃου]ά 

᾿ ’ ς , Ἵ 
ταν πυμαᾶαταν οδὸν. οὐκέτι μοι 

Ἐν εὐσέβεια τὰ τϑᾶῃ {πῸ᾿ 
ΡΥδῖ859 οὗ ρἱθῦγ, 566 ῬὨϊ]οοί. 
1410 588β. Ηδι ρῥἱθὺγν ἴῃ {π6 ργθβδϑηῦ 
1ηϑύϑηοθ οοηβιϑίθα ἴῃ ὑπ6 Ῥαγῖδ] 
οὗ ΠΟΥ ὈγΟΥΠΘΥ, 

Υ. 861 5ᾳ. κράτος -- πέλει 
Βνγαμοκ: Βαυὺ 1 15 ΠΟΥ ΔΥΒ 
{τιῦϊὴρ ἤἢο ὑγδηβρΥθδθ ὕδ6 
ΘΟ η ἀ5 οὗ ὑπαῦὺ 8 ἢ 
ὙΠ Ο56 πη Πη86 ΡΟΥΘΙ 18. 
Οπ {Ππ|ὸ οἸηϊϑϑίοη οἵ τούτου ὈδΘίουΘ 
τῳ, 866 ν. 80. 

Υ. 805. 5.980].: αὐτόγνωτος 
ὀργά" αὐϑαίρετος καὶ ἐδιογνώ- 
μῶν. τρύπος. Ετνἕαταύ: αὐτόγνω- 
τος 15 ΔΡΡΙΙΘα ἴο ἃ ἴῆϑηῃ γὙΠπὺο δοῦϑ 
ΟἾἹΥ δοοογάϊηρ ο 15. ΟὟΠ 
πο] πη αύϊοι (γνώμῃ). 80. 4150΄ 
ΟΠ δοῖθυ. Τὴ 56η86 18: ὕπο 
παϑὺ οϑαβοα ὑπῖηθ οὐ 66- 
βΒύγσγα οὕϊοηῃ, ἴῃ ρυθεθυσίηρ 0 
ΓΟ] ]ο ἐμίηθ οὐ 0011} το 
ονουΐηρ Π9 1Δν οὗ ὑΠ6 ΤῸ]Θ6Υ. 

Υ. 89. ἄγομαι -- ὁδόν] ΕῸΓΣ 
[π6 ΡῬταθο ἄγεσϑαι ὃδόν 566 
Μὸύ. 8. 409. τε δα οἵ, Οδᾶ. 
Ο. 96 5ᾳ. 

Ὕ. δῦ ΠΌΒΠΟΊ.: λαμπάδος" 
τοῦ ἡλίου. 

6: 



ς "»" ,ὕ ὰ 

ϑέμις ὁρᾶν ταλαίνᾳ 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

880 
᾿ ἘΠ τοῦ ͵ ν ἘΠ 

τὸν δ᾽ ἐμὸν πότμον ἀδάκρυτον 
οὐδεὶς φίλων στεναζει. 
᾿ ΣΡ ΣΤΡΥΣ 

810 49 ἴστ᾽. ἀοιδὰς καὶ γόους πρὸ τοῦ ϑανεῖν 
ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς παύσαιτ᾽ ἂν, εἰ χρείη λέγειν; 

᾿οὐκ ἀξεϑ᾽ ὡς τάχιστα, καὶ κατηρεφεῖ 88 

τύμβῳ περιπτύξαντες, ὡς εἴρηκ᾽ ἐγώ. : 
ἄφετε μόνην. ἔρημον. εἶτε χρῇ ϑανεῖν ' 

8τῦ εἴτ᾽ ἐν τοιαύτῃ ξῶδα τυμβεύειν. στέγῃ᾽ 
ἡμεῖς γὰρ ἁγνοὶ τοὐπὶ τήνδε τὴν κόρην᾽ 
μετοικίας δ᾽ οὖν τῆς ἄνω στερήσεται. 800 

Υ. 814. Τῇ ρΡΐδοθ οὔ {πὸ ΜΒ5. τϑαᾶίηρ εἴτε χρὴ ϑανεῖν, ἀπᾶ 
Ἡθυτ  ἢ ἢἾ5 εἦ γχγρήξζει ϑανεῖν, 1 τοδᾶ εἴτε χρῇ θανεῖν ἴγοτα Ὀϊη- 
ἀοΥ 5 Θ0η. 

Υ. 868. ἀδαάκρυτον]) Τυΐο]ῖ- 
ηἶτιϑ: τὸ ἀδάκρυτον σαφηνισμός 
ἐστι τοῦ οὐδεὶς στενάξει" τὸ γὰρ 
παρ᾽ οὐδενὸς στεναξζόμενον ἀδα- 
κρυτόν ἐστιν. ΟἿ, ΜΑΤΠΠ. 8. 446. 
ηοΐῦ,. 2. 

Υ. 810 5ᾳ. ὅ.680].: ἀρ᾽ ἴστ᾽, 
ἀοιδὰς καὶ γόους" πρὸς τους 
ὑπηκόους τοῦτό φησιν ὁ Κρέων, 
ὀργιξόμξνος, ὅτι μὴ ϑᾶττον αὐὖ- 
τὴν ἀπήγαγον πρὸς εἰρκτήν. Τῷ; 
δὲ λόγος" ἄρα ἔστε, εἰ χρείη λέ- 
γειν ἀοιδὰς καὶ γόους πρὸ τοῦ 
θανεῖν, οὐδέποτέ τις παύσαιτο: 
δεῖ οὖν ἐκ βίας ἕλκειν αὐτήν. 

Υ. 8711. εἰ χρείη} ϑοβμδοῖογ: 
ἔτ γογθ οὗ .ι56, Θ0ΙΏΡ. ν. 922: 
τί χρή μὲ τὴν δύστηνον ἐς ϑιεοὺς 
ἔτι βλέπειν; δίπουν, 1 10 νν ΘΥ6 
ΔΊΙΟν 6 ἃ, 1 ΦῖηΚ. 

Υ. 812 866. οὐκ ἀξεϑ' ---καὶ 
--ἄφετ 8] ΤΉ686 ψουβ ἃΥΘ ΥἹΡ Υ 
Ἰοϊπθαᾶ, βἷποθε οὐκ ἄξετε υῖτ δὴ 
Ἰῃ θυ ρ 0) ΒΙ ΡΠ 65 Π|6 ΒΔ Π16 ἃ 5 
ἄγετε. Οἵ. Μαΐιῃ. 8. 498. ο. β. 

γ.878. περιπτύξαντες) ΜῈ9- 
ΒΎΘΥΘ ΘΟΙΊΡΑΥΘΒ ΕΣ ΤΥ, ῬΠορη. 1598: 
τειχέων περιπτυχαί. 

Υ. 874 8ᾳ. ὅ.6Π 0].: εἴτε χρῇ 
ϑανεῖν" εἰ χρήξει καὶ ϑελει. 
Μετριάξειν δὲ προςποιεῖται τῇ 
κολάσει, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ ἡμεῖς 
γὰρ ἁγνοί, τοντέστιν ἀκοινώνητοι 
τοῦ φόνου τούτου" φησὶ διὰ τὸ μὴ 

χερσὶν αὐτὴν ἀνῃρηκέναι. Οἱ {{π| 
γοῦΡ χρῇ πη αοτῖ οὔβοῦγοϑ: Ἐπ- 
ΤΊΡΙ 465 ρα Μ, Τα] πὰ δα Αὐίϊο. 
ΥΠΙ, 8. οὐ δραά δαίάδπι (5. ν. πα- 
λαμᾶσϑαι),͵ πρὸς ταῦϑ' : τι 
καὶ παλαμάσϑω καὶ πᾶν ἐπ᾽ ΓΑΙ 
τεχταινέσϑω. 'ΓΠ6 Βθοομᾶ ρϑύβοῃ. 
15. πϑδοὸα Ὀγ βόρμοο] 5 Α7. 1575: 
σοὶ δὲ δρᾶν ἔξεσϑ'᾽ ἃ χρῇς, Η6- 
Βγομίαϑ: χρῇς᾽ ϑέλεις, χρήξεις. 
ΓΙΙ5. ο]οθθ βθθῆ8 ἔβκθὴ ἔγοΤα 
Οτγαδίηαβ, ἃ5 οἶδα ΒῪ δ'ι4δ8, 5. Υ.. 
Ρ. 3921: χρῆῇς δὲ τὸ χρήξεις καὶ 
δέῃ. Κρατῖνος Νόμοις, νῦν γὰρ 
δ ὅσοι πάρα μὲν ϑεσμοὶ τῶν 
ἡμετέρων, πάρα δ᾽ ἄλλ᾽ ὅ τι 
χρῆς. 

Υ. 816. ἘΑΡΕΎ ας ΤΠΘΥΘ 15 
ποιμΐπρ' ΟὈ] Θοὐϊοπ Ὁ 16 ἴῃ τυμβεύειν 
Ῥοῖηρ' ΠΟΥ τι866 ἴῃ ἃ ῬΆΒΒΙν 6 501,86, 
ἤο ΒΘ Ῥατσὶθα, αἸὉΠποαρἢ 1 15 οοτη- 
ΠΟΗΪΥ δοίῖνο, το ὈθΥγ. 80 ψύυμς- 
φεύειν ἰ5 ϑ8ᾷ ῬοΙΠ δοὐνοὶν πᾶ 
Ῥδϑβίγοὶυ. ὅθ6 νυν. 648. Τὴ ροοῦ 
τηθϑηϑ; ΜΠΘΙΠΟΙ 5Πη6 Μ15Π68 
ἰο ἀϊθ ΟΥὙ ἴο να Ὀυγίὶθᾷ 1π 
ΘἜὍΘὮ ἃ Οἢ δ᾽. Ὁ 6Γ. : 
Υ. 810. τοὐπὶ τήνδε τὴν 

κόρην] ΒοΥΎΠΘΡΏταβο τὸ ἐπί τινα, 
885. 1Δ0Υ 85. τορυαβ δῆ Μ᾽, 
8566. Μδύτῃ. 8. 288. διηᾶ 8, ὅϑ86. ο. 
ΤΠῊΘ σΠο]6 Ἰΐη6 15 Ρυθη Π υ 08]. 
Δ. 811. Β9801.: μετοικέαρ, δ᾽ 

οὖν τῆς ἄνω" τὸ μεϑ' ἡμῶν ἄνω 



ΓΘ ὝὙ ΜΕ ΨΙΝ ΨΥΝ 

ὩΣ κἱ μδνυυ λιν". 

ΕΑ ΨΥ ν ἘΝ πον ἣ -. 

ΡΟΣ Β ΓΕ Υ͂ ἴδ Σ μι ΚΕΡῚ ἌΣ δὴ δ ; ν 

Ύ ΤΥ Φ  Ν το ΎΥ Ή Ν "ὦ 

, εἰ Ἰλλοις ὙΠ ΘΝ Ἐ ζει “ως - 

τ ὙΠ ὐ  χν}". ΞἋ 

ὦ τύμβος, ὦ νυμφεῖον, 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ. ΩΡ 

ἈΝΤΊΡΟΝΗ. 

ὦ κατασκαφὴς 

᾿ οἴκησις ἀξίφρουρος, οἷ πορεύομαι 
880 πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς. ὧν ἀριϑμὸν ἐν νεκροῖς 

πλεῖστον δέδεκται Περσέφασσ᾽ ὀλωλότων᾽" 
ὧν λοισϑέα ᾿ γὼ καὶ κάκιστα δὴ μακρῷ 
κάτειμι.. πρίν μοι μοῖραν ἐξήκειν βίου. 
ἐλϑοῦσα μέντοι κάρτ᾽ ἐν ἐλπίσιν τρέφω 

ϑδῦ φίλη μὲν ἥξειν πατρὶ. προςφιλὴς δὲ σοί, 
Νήνεθ: φίλη δὲ σοί πον κάρα᾽ 
ἐπεὶ ϑανόντας αὐτόχειρ ὑμᾶς ἐγὼ 9θ00 
ἔλουσα κἀκόσμησα κἀπιτυμβίους 
χοὰς ἔδωκα᾽ νῦν δὲ, Πολύνεικες., τὸ σὸν 

890 δέμας περιστέλλουσα τοιάδ᾽ ἄρνυμαι" 

895 

Φ , οὸ "Ὁ 5 

καίτοι σ᾽ ἐγὼ ᾽τέμησα τοῖς φρονοῦσιν εὖ. 
οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἂν εἰ τέκνων μήτηρ ἔφυν. θ0ῦ 

[Υ. 881. Φερσέφασσ᾽ ὈὨϊπ 4] 

οἰκεῖν. Ἠδθδ βδυ8 ὑΠ15: 586 5181] 
θ6 Ρρυοβιθιύθα ἔγομι οοχΐηῃρ' 
ἰο ἅν 811 σιΐῃ {μο86 ΦΌΟΥΘ. 
5ο ν. 1908: εὐνῆς τῆς κάτω. 8686 
4180 ν. 880 584. 

Υ. 818 564α6ᾳ. ὦ τυμβος εἴο,] 
ΑΠΘΙΡΌΠΘ ΒΡΘΘ ΚΒ ὕΠ 656 γγοχαβ, αὐαυ 
δαγδηοίΐηρ ὧ Π{{16 ἐγ ΠοΥ, δηᾶ 
ἐαγηΐηρ' ὕο ὕπ6 βροῦ σγβθῦθ {6 
Του νγῶβ διπαίθα. 

Υ. 819 5ᾳ. οἵ πορ. --ἐμαυ- 
τῆς] ΤΠ βίοῃυ οᾶνβ, ἴῃ ΤΩΝ 
ἈΠΦΙΡΌΩΘ νγὰβ ἴο 6 Ιηὐθυγθα, 15.» 
ΘΟμΒΙἀογθα ἃ5. ὑπ ποῦβε οἵ ἐπ 
Βιδάθβ. Ἠθποθ 5116 ΒΔΥΒ οἵ πορεύ- 
ομαι πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς. 866 ν. 
814. δπᾷ οἵ. 8899 864. 8506. 907. 

Υ. 882. κάκιστα δὴ μακρῷ! 
Βυῦ 1 588} σὸ {πὸ 188, δπα μακρῷ 
κάκιστα, ἷἱ. 6. Ρϑυϊβμίηρ ὈΥ ἃ ἔδυ 
ἼὝΨΟΥΒΘ, ὃ δι. ἸΠΟΥ̓́Θ Τὰ ΒΟΥ Ό]6 ἔαΐα, 
ΟΑΜΕΒ. 

Υ͂. 884. ὅ5.6}0].: ἐν ἐλπέσιν 
τρέ φω" ἐλπέξω ἀποϑανοῦσα πᾶν- 
τας ἕξειν φίλους. Εὐεπέίφορος ὁ 
“Σοφοκλῆς εἰς τὸ τρέφω ἀντὶ τοῦ 
ἔχω. ΟἿ, 660. 1089. Α]. 508. 644. 
1124. Οφᾶ, ΗΝ. 8686, 874. ΤΎΘΟΗ. 28. 
ὁ}. 7: ΕἸ. 79. 

Ν. 8860., ὅ.6801.: κασέγνητον 
κάρα" ὦ τεόκλεις" ἑξῆς γὰρ τοῦ 
Πολυνείκους μετὰ οἴκτου μνημο- 
νεύει. 

Υ. 889. ἔδωκα] ΟΥ, ἘΠ. 461. 
458. Ζωρεῖσϑαί τινὰ χοαῖς ἘΠπ| τ. 
ΟΥ. 117, πᾶ {Π6 ὙΘΥῪ Ῥῃγδ89 δὲ- 
δόναι χοὰς ΟΥ. 134. ῬΊοαη. 940. 
Ιρῃ. Τ. 61. ΝΈνΕ. Οπ {Π|| 6111ρ56 
ΟΥ {Π6 ἀφδίϊνα ὑμῖν 5656. Μϑδύτθηῃ. 
8. 428, 2. 

Υ. 891. 5.68 οἹ.: καΐτοι σ᾽ ἐγὼ 
τέμη σα παρὰ τοῖς καλῶς φρο- 
νοῦσι δοκῶ σὲ τετιμηκέναι, ὥςτε 
τοὺς συνετοὺς ἀποδέξασϑαι τὰ ὑπ᾽ 
ἐμοῦ εἰς σὲ γενόμενα. ΕῸΤ {πθ 
ἀαύνο 586 Μδύψῃ. 8. 888. ἃ. ΝΒ οϑὲ 
8, τ0δχ ὡς 

ἜΑδτι 892---8ὃ09ς, οὐ γάρ ποτ᾽ 
βλάστοι ποτέ] Απίροπθ 

δας ὑπῶῦ 5η6 οι] ποῦ πᾶνϑ ρϑῖ- 
ἐουηθα πὶ. ἀπΐγ ἴῸΓ ἃ Βαβρμπα 
ΟΥ ΟὨ1α, βἴποο πὸ 1055 δἰΐπου οἵ 
ὃ Βα οπα οὐ οὗ οὔ βρυϊηρ' την. ΒΘ 
ΒΌΡΡΙ1Θα, ὙΠ116 ἐπ 1055 οὗ ἃ ὕτο- 
ὑπο Υ, θη ὑπ6 ρδυθηΐβ αύθ 4θϑᾷ, 
15 ᾿ΥΘΡΘΥ 16. ὙΠῸ ροοὺ ϑυϊαθῃθ} ν 
μδ5 1ὶῃ νίθνν ὑπ οἰτουτηβίθηοθ τὸ- 
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οὔτ᾽ εἰ πόσις μοι κατϑανὼν ἐτήκετο. 
»" Ἵ 

βίᾳ πολιτῶν τόνδ᾽ ἂν ἠρόμην πόνον. 

ΣΟΦΟΚΛΕΒΟΥ͂Σ 

8900 τένος νόμου δὴ ταῦτα πρὸς χάριν λέγω; 
πόσις μὲν ἄν μους κατϑανόντος, ἄλλος ἦν, 

καὶ παῖς ἀπ᾿ ἄλλου φωτὸς. εἰ τοῦδ᾽ ἤμπλακον᾽" 910 

μητρὸς δ᾽ ἐν Διδου καὶ πατρὸς κεχευϑότοιν, 
2 , 3 3 Ἁ Ω’᾽ μ᾿} ῇ, ’ 

οὐκ ἔστ᾽ ἀδελφὸς ὁοτις ἂν βλαστοι ποτέ. 
900 τοιῷδε μέντοι σ᾽ ἐχπροτιμήσασ᾽ ἐγὼ 

Υ. 894. Μοβὶ ΜΒ55, ἀνηρόμην οΥὙ ἀνῃρόμην. Ῥὰν Ε. ἂν ἠρόμην, 
ὙΠΟ Βύαποκ, Ἡθυδηπ δα ιη ον πᾶν δαορίοα, πο ἴτη- 
Ρουΐθοῦ, 15 ΒΟΒΓΘΘΙΥ͂ Βαϊθα ἴο {Π6 Ρδϑβδρθ, δη4α 1 πᾶν ὑπουθίοσθ τυ ῦθῃ 
ἂν ἠρόμην σἰπ Νον 6. 

Ιαἰθᾷ ὃν Ηοτοδοξιβ ΤῊ ὙΌΣ ΟΣ 
ὙΠ 6η ΠΑΡ ΏΘΥΠ65 ΔρΡρδδαυϑα ἴο 1)8- 
γἶτι5 ὑΠ6 τηοϑύ ρ. ΠΥ δὴ ἃ 56 1015 
οἵ {Π6 βθύθῃ φοῃβρίγδίουβ, μ6 οαδὺ 
ἰηΐο ῬΥΐδοη ποῦ ΟἿ Πίηι, Ραΐ 
᾿κουγίβθ μἷβ ομ]άνοη δηᾶ οὐἰμου 
γϑ]ύϊοηβ. ΤΠ6 γιΐθ οὗ Τη ΔΉΠΟΥ 65 
ἀϑρὶογθα {πὶ5 οϑ] ιν ταοϑῦ Ὀϊἰθτ- 
Ιγ, δηα ἀν 5οΐθ ἴῃ τηοτνηΐηρ δη 
Ἰατηθηἑθθοι αὖ ὑπ Ῥαῖδοθ ρδίβϑ, 
ὉΠῚῸῚ Ταῦῖαβ, τ᾿πονθα πὰ ΡΙγ, 
ῬΙΟΠθθα ἴο ουδηῦ Ποὺ {Π6 16 οὗ 
Ο6 οὗ {πη6 οδρύϊνθβ. ὕὔθροῃ {π15 
586 τι πουύ μαϑιῤωίίοη τη 8 ὁῃοΐοΘ 
ΟΥ̓ οΥ Ῥγούμου; δηα γμθη ὑπ6 ΚΙπρ' 
ΘΧΡΙΘΒΒΘα Π15 ΟΠ άΘΥ αὖ ΠΟΥ ΘΠ οἱσθ, 
51:6 15 5ε14 ὈγῪ Ἡογοάοῦιβ ἴο πᾶν 
δηδυγογοά: ὦ βασιλεῦ, ἀνὴρ μὲν 
ἐμοὶ ὃ ἂν ἄλλος γένοιτο, εἰ δαίμων 
ἐθέλοι, καὶ τέκνα ἄλλα, εἰ ταῦτα 
ἀποβάλοιμι" πατρὸς δὲ καὶ μητρὸς 
οὐκ ἔτι μευ ξωόντων, ἀδελφεὸς ὁ ἂν 
ἄλλος οὐδενὶ τρόπῳ γένοιτο. Ταύτῃ 
τῇ γνώμῃ χρεωμένη ἔλεξε ταῦτα. 
Τὴ Κίηρ' νγὰβ 850 ρ᾽ϑαβϑά ψιῦ 1Π6 
ἡπᾶριηθηῦ ἀπ Ἰδηρταρο οὔ πθ΄ 
ὑγοιηϑη, ὑπᾶῦὺ 6 σῶν Ῥϑοῖς ο ΠΟΥ 
ῃοῦ ΟἿΪΥ ΠΟΙ Ὀγούμπου, θαῦ 4180 ΠΟΥ 
οἰἀθϑὺ βοη, β᾽δυΐϊηρ 811 {π6 γτοϑϑύ. 
ΑὩΥ ομ6 ΨΠῪΠῸ 5ὐπαϊοα τὶ Οδγ6 
πὸ ομαγϑοῦον οἵ Αἰ ροηΘ τητιϑὺ δὲ 
Ομθ6 8566 ὑπαῦ [Π6886 νϑύβθβ οου]ᾶ 
ΠΘΥ͂ΘΥ Πᾶνα ῬΘθη Ρρϑῃηηρθαᾶ Ὀγ ὅο- 
ῬΒΟΟΙΘβ, θα δὺΘ. ΡΥΟΌΘΌΙΥ ὑπ6 ἰη- 
Τουροϊδύϊοη οὗ βοῖηθ δοῖου, Βϑβι 68 
Π6 νϑὺῦῪ ᾿ἰδηριδρθ 156 ατῷῦ8 ον- 
Ροϑϑα ἴο {πὸ ϑθρδμοθ οὗ ὅπ βύγ]θ 
οἵ Βοόορῃοοὶοβ. Οὐ Ὅ) ον αἴ Ττ8- 

ούάϊο Απίϊροηθ σοη ΤΠΘοῦ, 
ΒΘΒ ΘΠ. ΤΠ αγιηβϑῦ, 1842, Ρ..28--οῦ, 

Υ. 892 5ᾳ. εἰ τέκνων -- ἐτή- 
κετῸ)] ΤΠ ρορύ βᾶγυ85: πύον 1 
Ιπ δα ομτϊάτθη οὐ ἃ Βαθθδπηᾶ 
γοὐύἱπρ ἴῃ ἄἀραῦι, ΤΠ6 πΟνβΒ 
κατϑανὼν ἐτήκετο ταυϑῦ ϑυ θη θν 
ῬὈ6 8ἴ580 τϑίθυυθα ἴο {π6 οὔθ] θη, 

Υ. 894. ἠρόμην] ΝεαΥθ οὔ- 
ΒΘΙΥΘ5. ὑπαῦ {π|5 δουϊϑῦ 156. απ6 
Βονῃθ ουΐ ὈΥ {π6 Ἡοτηθυῖο ΓΟΥΤῚΒ 
ἀρόμην, ἄρετο, ἄροντο, 1]. ΙΧ, 124, 
188. 266. 269. ΧΙ, 62. ΧΧΠΙ, 02. ἡ 
δηα Π8 Βορμοοϊοίδῃ ἀρέσϑαι δη 
ἀροίμην, Α]. 241. Ἐ]. 84. 5. 6Π0].: 
ὑπέστην. 
Υ. 890, ΤυϊΟΙηΪὰ85: τίνος 

νόμου᾽ ἤγουν τίνι νόμῳ χαρι- 
ξομένη, καὶ στέργουσα καὶ ἀπο- 
δεχομένη τοῦτον, λέγω ταῦτα; 
ΕῸΥ ὑπ6 ρμτᾶβα πρὸς χάριν νόμου 
806 Υ. 80. 

Υ. 896ς.Ὀ κατνϑανόντος]} ϑο. 
τοῦ ποσιος. Οἵ. Μεύθμ, 8. ὅθ. 

Υ͂. 897. καὶ παῖς --ἤμπλα- 
ἈΟν)] 516 βᾶγϑ: δὃηῃᾶ 1 τηϊρῃῦύ 
Βῶνθ ἃ 80η ὈΥ διηούῦμου ἢπ8- 
Ῥδαπᾶ, 11 πδᾶ Ἰοϑὺ τὴὰῷῦὉἉὨ 8ὸ05 
ΣῈ ἣν Βαβραπᾶ. Τὴ6 ρτο- 
ποῦ τοῦδε τησϑῦ οϑυμαθηῦν Ὀ6 
γΤοΐουσθα το παῖς. ΤΠο56. σγοτβ 
ΤΟΥ ΔΥΌ] ὙΘΥ ἴο {Π6 
ΘΧΘΙΏΡΙ6. οὗ Τα ρου 6 5᾽ νγῖτθ (οἴ, 
ΟἹ Υ8. 892---Θ99). 

Υ. 898. κεκευϑοότοιν) Οπ 686 
1ηὐγϑηβιθγο 56η86 οὗ {Π18 67 566 
ΘΟ; Ε΄ 989. 
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νόμῳ; Κρέοντι ταῦτ᾽ ἔδοξ᾽ ἁμαρτάνειν 
χαὶ δεινὰ “τολμᾶν, ὦ κασίγνητον κάρα. 91ὅ 

καὶ νῦν ἄγει με διὰ χερῶν οὕτω λαβὼν 
ἄλεκτρον. ἀνυμέναιον., οὔτε του γάμου 

90ῦ μέρος λαχοῦσαν οὔτε παιδείου τροφῆς" 
ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἔρημος πρὸς φίλων ἡ δύςμορος 
ξῶσ᾽ ἐς ϑανόντων ἔρχομαι κατασκαφάς" 920 
ποίαν παρεξελϑοῦσα δαιμόνων δίκην; 
τί χρή μὲ τὴν δύστηνον ἐς ϑεοὺς ἔτι 

910 βλέπειν. τίν᾽ αὐδᾶν ξυμμάχων; ἐπεί γε δὴ 
τὴν δυςσέβειαν εὐσεβοῦσ᾽ ἐκτησάμην. 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὖν τάδ᾽ ἐστὶν ἐν ϑεοῖς καλά, 02 
παϑόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες" 
εἰ δ᾽ οἵδ᾽ ἁμαρτάνουσι. μὴ πλείω κακὰ 

910 πάϑοιεν. ἢ καὶ δρῶσιν ἐκδίκως ἐμέ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔτι τῶν αὐτῶν ἀνέμων αὑταὶ 
ψυχῆς ῥιπαὶ τήνδε γ᾽ ἔχουσιν. 930 

[ΥΥ͂. 916, 917. 

Υ. 901. ταῦτ᾽ --ἁμαρτάνειν) 
366 συ. 66. ποίθ. 

Υ. 908. 5.610].: ἄγει με᾿ ἐμ- 
φατικώτερον τὸ ἄγει. οὐ γὰρ, εἰ- 
πεν, ὅτι. ἐκέλευσέμε ἀχϑῆναι, ἀλλ᾽ 
αὐτὸς ἄγει. 

Υ. 905. 8610].: οὔτε παι- 
δείουτροφῆς᾽ οὔτε παῖδα ϑρέ- 
ψασαν. 

ἀπ 9090... ἐ χφή] 5866 οῃ υ. 8171. 
Οη βλέπειν "εἴς τινα οἷ. ΑἹ]. 898. 
814. Ἑ}. 92. 

Υ. 911. τὴν δυςσέβειαν] 
ΤῊ6 οὐἶτηθ οἵ ἱμπριθοίγ. 5366 
ῬΆΙ]. 1416. πα ΕΠ] τ 5] 6 Ὺ οἢ ΕΠῸΓ. 
Μοα. .218. 

Υ. 912 5ᾳ. ἀλλ᾽ εἰ μὲν -- 
ἡμαρτηκότες) Αὐδροηθ. 5808 
{π15: θαὺ 1{ {πὸ ρὸ 45 ΔΡῬΥουΥ 6 
ὉΠ 659 Ὁπίηρδ, διηᾶ δύ ψ1]}- 
ἴηρσ ὑπαῦ γὸ Β5μοι]α Ὀ6 8ἴ- 
ΕἸΙ1ού θα ΣῊ ΘΥ1] οὐ δοοοπῃηΐ 
οὗ ρίϑύυ (85 ὑβοιῦρῃ ρἱούν 
ὙΘΥΘ ἃ ΟΥ̓Ϊ6), ΘΟ ἔθ655 πῶ 
ΤΙ γ6 ἀρϑούνθαϊν ϑαξέξεοτνοϑα 
ΘΥΣ], 85 1 πᾶνϑ οἐξζοεμπαθα ἴῃ 
ἐπωῦ γϑϑρϑοῦ, ΒῸΣ {Π6 τηϑ 50.168 

ἀνέμων ῥιπαὶ --- τήνδε γ᾽ ἔχ. Ὀϊπά.] 

ΘΘΠἍΘΥ 566 Μδύτῃ. 8. 4806.4. ΤΠ 
γον εἰ τάδ᾽ --- καλὰ ἃτο ΩΝ 
Θχρ δἰπϑα ὈΣ {Π68 ϑΟΒΟΙΪαβυ: εἰ ταῦ- 
τα τοῖς ϑιεοῖς ἀρέσκει. 

Υ, 914 54. 5.9 ].: εἰ δ᾽ οἵδ᾽ 
ἁμαρτάνουσιν᾽ ἐπὶ τὸν Κρέον- 
τὰ ἡ ἀναφορα. ἐκδίέκως" ἔξω τοῦ 
δικαίου. Οῃ ὴ καί 8656 Μεδϑίῃ. 
8. 620. ὦ, ὙΥ οΧ 15 τηϊϑύδςθη 1 βι0- 
Ῥοβίηρ ὑπαὺ ΑἸΦΙΡΟμ6. ΠΟΙΘ ῬΥΘΥΒ 
ΤΟΥ ΠΟΥ ΘΠΘΙΏΪΘ5. 506 γδύπου τυ 565 
ὑπεῦ 1 ΟΥ̓ΘΟῚ 15 ἴῃ {π6 ψτοηρ,, Π6 
ΤΥ 5016 {ἰὴ ΒΟΥ ὑΠ6 516 
ΟδΙθγ τ 885 ὑμαῦ τὶ 1 Ο ἢ 5186 
15. ΠΟΥ ΠΟΘ] Γ αἰπιοίθα. Βα ἃ5 
Π 656 816 τηοϑῦ ΠΘΘΥΥ ὑγοι 765, 586 
ΘΥ  ἀΘ ὨΌ]Ὺ ΙγΟΚΘΒ {Π6 τηοϑὺ οχοθϑ- 
Βῖνθ δυὺἱὶ ΠΡΟ᾿ {Ππ6 μοϑά οἵ Ογθοη. 
Δ Ο916 5. ΚΌΠΟ]: ἔτι" ἔτι ἐν 

τῷ αὐτῷ κινήματι ἔοικεν ἡ παῖς 
εἶναι" οἷον" οὐκ ἐνδέδωκεν ὀδυρο- 
μένη. Οειπονατίπδ: 5Π6 ΠΘΙ ΠΟΥ 
ΘΟΠ65565 ὑπδὺ 5η6 Πδβ 5:η 64, ΠΟΥ 
ῬΙΘϑα5 τθρϑηΐδμποθ. Ηθποθ {Π6 ὉΒο- 
ΤᾺ Βᾶγ5 {Ππϑὺ 516 501] τοῦδ η8 ΠΟΥ 
ἘΟΥΤΩΘΙ ν]Ο]θηθ6 οὗ Ῥϑβϑίοῃ; πβίηρ' 
ὃ Τηθ δ ΡΠΟΥ ἀοτυῖνϑα ἔγοτῃ ὕΠ6 Ὀ] 505 
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ΚΡΕΩ͂Ν. 
τοιγὰρ τούτων τοῖσιν ἄγουσιν 
κλαύμαϑ' ὑπάρξει βραδυτῆτος ὕπερ. 

ΑΝΤΙΓΠΟΝΗ. 

920 οἴμοι. ϑανάτου τοῦτ᾽ ἐγγυτάτω 
τοὔπος ἀφῖκται. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑαρσεῖν οὐδὲν παραμυϑοῦμαι 08 
μὴ οὐ τάδε ταύτῃ κατακυροῦσϑαι. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ὦ γῆς Θήβης ἄστυ πατρῷον 
920 χαὶ ϑεοὶ προγενεῖς, 

ἄγομαι δὴ κούκ ἔτι μέλλω. 
λεύσσετε. Θήβης οἵ κοιρανέδαι. 40 
τὴν βασιλίδα μούνην λοιπὴν. 

[ν-.- 918. τοιγάρτοι καὶ τοῖσιν πῃ .] 
γ. 928, Ἐν: θηὈ]Υ ΒΟΡΠΟΟ165 ἤρου ὺ πγοίθ τὴν βασιλέδα. Βαυΐ 

Ὧ0 ΟΠ6 Πὰἃβ τηδϑᾶθ οὗ π6 ὑγιθ τϑϑαϊηρ, Θιη ἀογε ομῦθ ὉΠπ6 1116. 

οὔ μ6 νἱπᾶ. Οὐ πὸ ποῖ ἄνεμος 
8660 γν. 187. 

Υ. 918. τούτων] ΗΘΥΠΔ ΠΗ; 
εἴτουν ὝΥοΧ, Υἱρθ ΠΥ τοΐθυβ τούτων 
ἴο ποῦ πᾶ 7π80 δ ίκθη ρ]8δοθ, ΥἱζΖ. 
ὑπ 6 1 5. Π  ΥἸηρ' ΑἸ ΡΟ ἴο ΤΘΙΠ81 ἢ 
οἸγίηρ ἂν ἤο “οοιμρίαϊηΐθ δπᾶ 
Ἰαυηθη αθϊοη, ὙΠΘὴ ὉΠΟῪ οὐρμύ [0 
Πᾶνα τοιηουϑα μοῦ, ΕῸΥ {π6 ρϑηϊ- 
ἄγε 866 γ. 10δδ., οἡ π6 ρ]υτ8] 
ΡῬτοποῦη ῬΆΙ. 1826 54., ὁ {πΠ6 
ΡΒγαβο κλαύμαϑ' ὑπάρξει ν. 2380. 
οὗ ὑμ15 Ῥ]δυ. 

Υ. 920 54. οἴμοι -- ἀφῖκται) 
ΒΥΌΠΟΙς ΘΟΥΥΘΟΟΥ τοπμᾶρθυθ: Ποὶ 
τὴ 1, τηογύθιῃ ῬΥοχίηθ ἢ860 
γὸχ δοδοᾶϊξι, Οὗ Οδᾶ. Ο. 28, 
Ὑγἢ ποίθ. 

Ὗ. 92254ᾳ. 5.68 01.: οὐ παραμυ- 
ϑοῦμαί σε ϑαῤῥεῖν, ὡς μὴ κεχυ- 
ρωμένου σοι τοῦ ἀποϑανεῖν, τοῦτο 
δέ φησιν, ὡς οὐκ ἐνδιδοὺς, ἵ' ἵνα μὴ 
ὑπονοήσῃ ἐκείνη μεταπεπεικέναι 
αὐτὸν δακρύουσα. ἢ ὁ Χορὸς λέγει; 
ὡς τοῦ Κρέοντος μὴ μεταπεισϑέν- 
τος. ΒΟΘΟΚΙ γοϑιηδυῖο ὑπεωῦ ὑπ 656 
ὙΘΥΒΘΒ οϑηποῦ ΡΟΒΒΙΌΪν 6 ιΒδίρηθα 
ἴο τοι, -Οπ 6π6 ραγίϊοϊο μὴ οὐ 
5660 Μ δύ. 8,609. ὶ οϑὐ 8.188.7, ὃ. 

γ. 924. ὦ γῆς --- πατρῷον] 

Νονθ ΟΌΒΘΥνΘΒ ὑπαῦ Θήβης ἄστυ, 
ΤῸ 5 ΤΗΘΡδΥατΩ, 8 {Π6 58 1η6 
ἃ5 ἄστυ Θήβη. ΟὟ Οδα. ΟΣΟῚ: 
πατρῷον ἄστυ γῆς ἔχει. Οπ ἜΠπῸ 
ἀο.}16 ρϑηϊῖνθ 566 Οθά. Ὁ, θθ7 Βα. 

Υ. 926. καὶ ϑεοὶ προγενεῖς] 
5ο μεταγενής ἴῃ Μοηδπᾶθε, ἃβ 
απούοα Ὀγ Αὐποηδοιιβ Ρ. ὅδ9. Εἰ. ΤΠ 
ΘΟΙΏΡΔΥΔύΪν 65 προγενέστερος δᾶ 
μεταγενέστερος ΑΥ̓͂Θ ΠΟΘ ἀδιδὶ, 
ΑΠΔΙΟΡῪ Υϑααῖγοβ ὑπαῦ προγενεῖς 
θῶ ποῦ προγόνους, ῬὈαὺ {πὸ 
απ οῖοηῦ, ἃ5 παλαίχϑων Ἄρης ἴπ 
ΑΘΒΟΠγΙ. δρι. 6. ΤῊ. 106. ΤΠ6 86 
Θηοιθηὺ ἀοιθ 95 ἃΥΘ Μδῖβ δῃᾶ γ6- 
Ὠὰ5, ὑπ Ῥδυθηῦβ οἵ ΗΔΥΤΠΟΩΥ 186 
τὰ οἵ Οδᾶπιιβ. ΗΒΉΜ, 

Υ. 921. 5680].: οἵ κοερανέ- 
δαι᾿ κοίρανοι" τοῖς ἀπὸ τοῦ χοροῦ 
φησιν" εἶα ὅδασι γὰρ οὐ μόνον͵ τοὺς 
βασιλεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐνδόξους 
τῶν πολιτῶν οὕτω καλεῖν. 866 
ῃοΐθ Οοϑᾶ. Ἦ. 8ὅ. πᾶ 882: ΕῸΥ 
{π6 ἔογιη κοιρανέδαν 566 ΤΠ ΟΡ 6 Ὸ Κα 
ΟἿ Α7. 879... ῥ᾽ 867 88... ὉΠ 58 
ποιηϊηδῦνο ἴῃ δ Δα γ655 ΜΑΌΤΕ. 
δ 919... 

Υ͂. 928. 5.680].: τὴν βασιλέί- 
δα΄ τὴν βασίλειαν. Νοὸ οὁῃ6 νγ1}] ὍΘ 
5. ΪΒ6 4. ὑπαῦ ἃ ΟἿ] οὗ ἸΟΕΥ βρισιῦ 

δ ,, Κ 
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ΠΥ ΡΥ ΥΩ 

“ ὯΟ ΙΏΟΤΘ. ΒΕ. 

980 τὴν εὐσεβίαν σεβίσασα. 
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οἷα πρὸς οἵων ἀνδρῶν πάσχω. 

ΧΘΕΘΣΣ 

(στροφὴ α΄.) 
Ἔτλα καὶ ΖΔανάας οὐράνιον φῶς 
ἀλλάξαι δέμας ἐν χαλκοδέτοις αὐλαῖς" 94 
κρυπτομένα δ᾽ ἐν τυμβήρει ϑαλάμῳ κατεξεύχϑη" 

1|κ Απύρομθ 5ῃμου]α 6811] Πουβϑ 
π6 5016 τοαὰθ οὐ Ὁπ6 τουδὶ 
Πουθ6. ΤῊ 5 νγᾶϑ ποῦ ἃ τηϊβύθϊκθ οὗ 
{π6 ρΡορὺ 5, δἃ5 Μτιιβρύδνυνθ ὑποπρύ 
(ΤΡμἱρ. Τ'. 906.). Ἠδ 5Ππονοϑα ογϑδὺ 
Κηον]θᾶρο οὗ πϑίμπσο ἴῃ ᾿πύχοῦπο- 
ἴηρ' ΑΠΤΙΡΌΠΘ βρθεκίηρ' ὑπ. ΕΟΥ 
ὙΠ1|0Ὸ Οὐ {ῃ6 ψὙΔΥῪ ἴἤο ἃ ἀθδίῃ, 
ὙΓΒΙΟἢ 506 ἢδα Ῥγοπρηῦ προ ὯΝ 
561} ΒΥ ΠΟΙ ρίουιβ ἀθϑᾶ, 58π6 οου]Ἱᾶ 
Βϑγαϊν θ6 οχρϑοίθα ἴο ἘΝ Ως ΟΥ ΠΟΥ 
Βἰβύθυ, ψπο, ὑβτουρὴ ἔθδυ οὗ ἀθϑῃ 
δα γοϑρϑοῦ ἴοΥὺ σθοι, μϑα τοΐαβϑα 
10 ρΡαυίαδκθ ἴῃ {π6 δοὺ. Ἰβιηθῃθ 
Βθοιηθα ἴο ΠΟΥ τπῆνγουῃν οὗ ΠΟΥ 
Υδ06, 8:6 516 ΠοΙα5 ΠΟΙ ἃ βιϑύϑυ 

Υ. 981---9Θ08..ὸΒ Τ6 ρορύ ἢδβ 
Βἤ ον ΘΟΠ Βα δῦθ 5Κ11] 1 ΤΙ Ώρ' 
{π6 ΟΠ ουα5. οσυθϑῦϊν Ορρυθϑβθα ὈΚ 
ὑποῖν ρουϊϑῦ αὖ ηὴ6 ΠδΡ]655 ἔδϊθ 
Ὁ Απθροπθ, δὐδοιηρῦ ἤ0 ΘΟηΒ016 
ὉΠθιηβοῖγοβ δηα {πΠ6 ἀδρδυύϊηρ' νἱο- 
ὑἶτη τι ὑπ6 θχϑηρ]θ5 οἵ {ῃγ86 
ΠΟΌΪΘ ΡῬΘΙΒΌΠΒ, ὙΠῸ πᾷ βυῆοτγοα 
ὑῃ6 βϑῖὴθ ἔαϊθ, θϑηδθ, ΤΙΥΘΕΓΡῚΙΒ 
θα ΟἸοοραίτα. ΑἸ ποαρ δπδθ 
δα ΟἸθοραῖτο σοῦ δἴξζουνγεγ 8 
Προγούθα, ὃθ βοὴθ πα ΠΟΥ αϑϑοχῦ, 
γοὺ 1Ὁ 15. ἃ ρυϑδὺ τηϊδύαιθ ἴο β8ὰΡ- 
Ῥοβθ ὑπῶῦ Ὁπ6 ΟἸουτβ 15} ἴο οἵγα 
ΑἸδΡΌΩΘ. ΘΩΥ ΠΟΡΘ οὗ 8 51121187 
δϑοδρθ.. 

Υ. 981---940. ἔτλα -- ἐκφύ- 
γοιεν) Τὴ6 56η88 δη4 οομηθοῦίοι 
δύο: δῆδε 5υαξέοτοα ἢ 6 581η8 
ἔαῦο, θοίηρ βῃπῦ αρ ἴῃ ἃ 580 - 
φοΎγ 68 ῬΥΙΒΟΝ: ΓΌΤ 4" 
πΠοαρΡ ἢ 556 ψῶϑ οἵ πΠ0Ὁ]6 
ἀοϑοθηῦ, πα Ῥοϊονοᾶ ὍΥ 
Φονθ, ὈΓΥ ποῦ 556 ὈΘΟϑτΘ 
ΡῬΥορη δῆ, γοῦ 5ηὴ6 σαν Χ8Υ 
10 ἔαΐο, ἔανθ σ ῃῖσἢ πὸ ἔογτοθ 
οϑὴ γοδίδῦ. ὙΠῸ 8016, ο  ΒΊΘ ἢ 
ΒΟΡΠΟΟΙΘ5. Ὑθΐθυβ, 15. ἃ 5. ΤῸ]]ΟΥΒ: 

Αογίβίπβ, Κίηρ' οὗ {π6 Αὐρίνϑϑ, νγϑϑ 
ὙΘΥΠΘα ὈΥῚ 8 οΟΥ̓́ΔΟΪΘ, ὑπαῦ Πϊ5 
ἀδαρηῦον θδηδθ σγου]Ἱα Ὀυϊηρ' ἔου ἢ 
δι 800 ὈΥ ΠΟΙ Π6 σοῦ] Πἰτηβο] 
6 5]αΐη,; ἰο ρύθυθηῦ ψῃῖθῆ, Π6 
ΒΘΟΌΙΘΩ͂ ΠΟΥ ἴῃ ἃ ΒΡ ΘΙΥΘΘ8 ἢ 
ΟΠ ΘΙη 6Υ Πα τι Ὀγ855. [ἢ βριὺθ 
οὗ πῖ5 ρυθοδαίίζοη σππρί θυ οοηνοτίθα 
Π1τη5618 το ἃ σΟ] θη 5ῃονοΥ δ θᾶ 
ἀοβοθηᾶθα {γόοιο {η6 τοοῦ ἴο δῇ 
ΘΟ τ Θδηδο: {π6’ ἔγαϊ οἵ 
ὙΠΟ γγὰβ Ρούβοιβ. Οἵ. Αρο!]οᾶ. 
1,4,1. Ἡγρίη. 80. 68. δηᾶ ἩοΥ. 
Οἄ. 1Π|, 16, 1 54ᾳ4ᾳ. 5. 9Π0]. οπ Αρο!- 
Ιοη. Ἡποᾶ. ΤΥ, 1091. 

Υ. 981 58ᾳαὉ.,. Ζανάας -- αὖ - 
λαῖς] Εν ἴπ6 ρϑυΐρῃγαβῖβ ΖΙίανάας 
δέμας 566 Μεύτῃ. 8. 480. ρὑ. 798. 
Νοϑύ δ. 97, ἃ. Ὁ. Το πνοχᾶϑ 
οὐρ. φῶς ἀλλάξαι δτα τἱρμον ᾿ηδου- 
ργοίθα ἣγ Μυϑρίαγνο: ἰ0ὸ οχ- 
ΘΟ Δρα πα Ἰιρῃύ οὗ ἤθϑνθη 
ον ἀδυῖη 685. -- ΕΟ ὕπ6 δα]. 
χαλκοδέτοις Νονθ. θοηρασθθ ΕἸ. 
880: χρυσοδέτοις ἕρκεσι, δα Ρ6- 
Ιονγ ν. 986: χρυσορύτους. ΕῸν 1Π9 
ΒίοΥΎ Οἵ; Ρδυ58ῃ. 1, 28, 1: ἄλλα 
δέ ἐστιν ᾿Δργείοις ϑέας ἄξιᾳ. κα- 
τάγειον οἰκοδόμημα, ἐπ᾽ αὐτῷ δὲ 
ἣν, ὃ χαλκοῦς ϑαάλαμος, ὃν ᾿Δπρί- 
σιός ποτε ἐπὶ φρουρᾷ τῆς Δυγατρὸς 
ἐποίησε" Περίλαος δὲ καϑεῖλεν 
αὐτὸν τυραννήσας. ΑΡΡΟΙ]οα, Πν 
Δ: δείσας οὐν᾿ “κρίσιος τοῦτο, ὑπὸ 
γὴν ϑάλαμον κατασκευάσας χάλ- 
κϑὸν τὴν ΖΙανάην ἐφρούρει. ΟΥ̓. 
Μιΐύβομου. οἡ Ποὺ. Οᾶ. ΠῚ, 16, 
1-8, ΒοΟΘΟΚἢ ὑπῖηκθ {πδύ {πὸ 
ἰοττη χαλκόδετοι αὐλαί 15. ΔΡΡΙΙοα 
[ο {πΠ6 ν1γ8115 οὐ π6 ὁμαμθον, Ὀ6- 
οδτιθθ {ΠΘῪ Ἴ6 16 ἰη]ϑῖ ἃ τ} ἢ ΡΙαίδ5 
οὗ Ῥτδβ85, ἔαϑύθηθα ἢ} ΒΟ] ὕο ὑΠ6 
ΒΟΠΘΒ. 

Υ. 984. τυμβήρει ϑαλάμῳ" 
Νονϑ ασαοίο5 ΡΒΙ]οοῦ. 1262: τάςδε 
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990 καίτοι γενεᾷ τίμιος. ὦ παῖ, παῖ, 

καὶ Ζηνὸς ταμιεύεσκε γονὰς χρυσορύτους. 960 

ἀλλ᾽ ἃ μοιριδία τις δύνασις δεινά" 
Ἅβ.. Ἃ 7, "» Ὁ 3 ῇ 3 

οὔτ᾽ ἄν νιν ὄμβρος, οὔτ᾽ 'άρης, οὐ πύργος. οὐχ 

940 χελαιναὶ νᾶες ἐκφύγοιεν. 
ἁλίκτυποι 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 

ξεύχϑη δ᾽ ὀξύχολος παῖς ὁ Ζρύαντος. θδῦ 

Ἠδωνῶν βασιλεύς. κερτομίοις ὀργαῖς. 
ἐκ Διονύσου πετρώδει κατάφαρκτος ἐν δεσμῷ. 

ν. 9356. Ὡϊ:πηᾶᾷ. καέτοι καὶ. 
Υ. 938. Ετνξαταϊ «πᾶ Ὀἱπάοτ υυῖΐα ὄλβος ἔον ὄμβρος, ΟΣ 

ΤΊ ]γ. 

πετρήρεις στέγας. ἘΛῪ κατεζξεύ- 
χϑη ἴ᾿8 δοιηραῦθβ νυ. 941: ξεύχϑη, 
δηα ῬμΙ]οοῦ. 1036: κλοπῇ τε κἀναγ- 
κῇ ξυγείς. 

Υ. 930. ὅ6801.: ταμιξεύεσκε' 
ἀντὶ τοῦ ἐν αὑτῇ εἶ 8 τὰς γονὰς 
τοῦ «Διός" ὃ ἔστιν" ἔγκυος ἦν. Τὶ 
15. ἃ ργϑδύ τηϊδύαϊζο ἤο ΒΡ οβθ ὑπδΐ 
ΞΟΡΠΟΟΙΘ5. τηθϑηβ ὑπαῦ Τ᾽ πιθ τγ88 
5ῃπῦ ᾿ηὔο {Π185 ὈΥΘΖΘῚ Ποῖι86. ΦΕΘΥ 
5Π6 δᾶ Ῥϑοοπθ ργύθρῃϑηῦ. ΤῊ 
Ροοῦ πδϑ Ὁ] ον {Πη6 ΘΟ ΠΟῚ 
ΒΌΟΥΥ, ὑπαῦ θθδηδθ, δἰ ποαρ θ6- 
Ιογϑα Ὀγ ὅονϑ, νγἃϑβ 5ππῦ ἀρ ἴῃ {πδΐ 
[αὐ ΟΠΔΙΌΘΥ, ἃπα πθγ8, ὑΠ116 
ἴπ Θοποθϑ]τηθηῦ, θθοδπηθ Ργθρηδϑηῦ 
Ὀγ Ππῖπλ, ΕῸΓΣ ἔπι ἔογη χρυσορύ- 
τους 5866 Μεύθῃ, 8. 40, 

Υ. 988 τὶ οὔτ᾽ ἂν -- ἐκ- 
φύγοιενἾ 1 ἄρτθθ τὴ Βούπο: 
'ΓΠΘ ΟἸουτβ αϑϑουύβ ὑπῶὉ ποίῃίηρ,, 
ΠΟ ΡΟΥΘΥΓᾺΙ ΒΟΘΥΘΥ Ὁ ΤηΔῪ Ὁ6, 
δ Τοϑιϑὺ πθοθϑδιύυ, 8ηα ῬΥΟΥ 65 
ὕη6 γα οὐ ἐπὶθ ὈΥ ΘΧΔΙΏΡΪΘΒ. 
ὙΥ Βδῦ 15 τηοῦθ γὰρ ἐπδη ἃ ἐθηηροϑύ, 
ΤΟΥΘ γἱιοϊθηῦ πϑηὴ ΜϑΥβ, ΠΥΤΏΘΥ 
{πὴ ὁ ἰοοΥ, το ἢἰίοα [ῸΣ 
Θβοθρ6 ὕπδη ἃ βῃϊρὴ᾽ Ὑοῦ ποπθ οὗ 
{π 6856. δῇ νι ῃδύθη ἃ ἐΠηΠ6 ῬΟΎΤΟΥ οὗ 
ἔαΐθ δῃηᾶ αϊνίηθ ῃθοθϑϑιύυ. 

γ.941---Θὅ0, Α5 ϑηούμου ΘΧ ΠΡ] 
οὗ ἃ κὸ ἔαΐθ, Ὁῃ6 Ο,Ποῦι5. ἴη- 
βύδῃοοβ ὕΠπ6 ἔαϊθ οἵ Τιγοῦγριι8, Κίπρ' 
οὗ ΤΏγαοΘθ, πὸ ψγχϑ οομῆηρᾶ ἴῃ 
ὃ αν [Ὁ πανΐηρ' ἀοϑρίβθα ὡηᾶ 

οἴδηδοα Βδοομπβ ἃπα μῖβ οοια- 
γϑᾶθθ. Οἡ {π6 βϑιη8 βϑιθ᾽θοῦ 5866 
Ἡομου ΠῚ. ΥἹ, 180 --- 140. γπὸ 
ιϑϑουΐβ ὑπαῦ ῃ6 ψὰϑ ἀορυϊνοα οἵ 
Βιρῃύ Ὀγ δον ἔθου ἢϊθ5 1πϑα]105. {ὸ 
Βδοομιβ. Α ΡΟ] ἃ. ΠΙ, ὅ,1, Ὁ 1ο- 
4οτ. 1Π, Θὅ. δπᾶ Ηγρίῃ, αν. 1852, 
ΤΊ|6 Βομο δὲ ΟΡΒΘΙΥΘΒ: ζεύχϑη 
δ᾽ ὀξύχολ. τὸ ἑξῆς" ξεύχϑη πε- 
τρώδει κατάφρακτος ἐν δεσμῷ" 
μὴ οὕτω δὲ αὐτὸ λάβωμεν, ὅτι καὶ 
ἡ ᾿ἀντιγόνη ἀσεβὴς οὖσα πέπον- 
ϑὲν ὅπερ ὁ ἀσεβὴς “υκοῦργος " 
ἀλλ᾽ ἁπλῶς τῇ παραϑέσει. τῶν 
ὁμοίων τς ξλωῤγόεν. παῤαμθ οἴει 
τὴν κόρην. 

Ν. 941, ὀξύχολος] ὃο ψίνρ. 
Αθῃη. Π]|. 18 54ᾳ.: ὕθυσ ῬΥΟΟαΪ 
γναϑὺϊθ οοΟΙ ταν Μεαγογύϊζδ δ τὴ - 
Ρῖ5 (Τῇ γϑβοοβ δίϑη) δορὶ 
αποπ δια τορηδύδ ΤΥ ΘαΥρΡΟ. 

γ. 942. Ἠδωνῶν} ἈΑ φΡθορῖθ 
οὗ ΤΏγαοθ, αν! ]!ηρ ΠΘΔΥ τηοτηῦ 
Ἐδοηΐθ δῃα {π6 υἱοῦ ΚΟ ΓΎΙΏΟΗ. 
586 ΡΊ]η. Ἡ. Ν ΙΡ, 11. δὰ 6ἰ6- 
γῖρ οἡ Οντᾶ. Μοί. ΧΙ, θ9. 

γ.942 μα. Κ΄ 1.: κερτομέοις 
ὀργαῖς" διὰ τὰς κερτομίους ὁρ- 
γας. Ἑτνίαταθ: οὐ δοσοουπῦ οὗ 
15 1πρϑύποιβ ὕθιη Ρ6Γ. 

γ. 944. πετρώδει --- ἐν δε- 
σμῷ] Ιῃπ ἃ οᾶνα οὗ πιουπῃῦ Ῥϑη- 
Βϑθ18, ὅθ6. Αρο]]οᾶ. ΠῚ, ὅ: 
᾿Ηδωνοὶ δὲ -- εἰς τὸ Παγγαῖον 
αὐτὸν ἀπαγαγόντες ὄρος ἔδησαν. 



[π6 ρίαν. [παρὰ δὲ Κ. σπιλάδων. 

Υ. 946 56ᾳ. οὕτω -- μένος] 
ΤΠῈ6 ϑθη ιπτηθηῦ 15. ἃ ΘΘΏΘΥΔΙ ΟΠ6; 
απα {πθ 5686 85 [Ὁ]] ον 5; 50 (1. 6. 
Υ διὸ ἃ ΡΌΠΙΒΠ 6 ἢ) ὉΠ 6 
διθδύ δηᾶ ἔ]οαΥ 5 ΠΡ ΡΟΥ͂ ΘΥ 
οὗ πῃ 658 ΟΥ̓ ἔγθη ΣῪ 15 τὸ- 
βύγοΐϊῃ 64. ΟἸοδδ8 ΒΝ οοα, ὈγαοΒβα.: 
ἀποστάξει" ἀποῤδῥέει πρὸς τοὺς 
αὐτὴν ἔχοντας. 5.6} 0].: ἀνϑη- 
ὃν δὲ, τὸ ἀκμαῖον καὶ ἀνθοῦν 

ἐν κακοῖς. ΜυθοΥαΥθ ΘΟΙΏΡΘΥΘΒ 
ΤΎδοῖ. 1000: τόδ᾽ ἀκήλητον μανίας 
ἄνϑος καταδερχϑῆναι. Ἰοϊᾶ. 1089: 
ὥμϑεηδια (56. νόσορ), ἐξώρμηκεν. 
πο θ 460. 54: κεῖνος --- γλώσ- 
σαις] ὙΠ ϑομο]αβὺ υἱρ Ὁ]Υ 1οἿπ5 
ἐπέγνω τὸν ϑεὸν, οὈβουνίηρ: τὸ 
ἑξῆς, κεῖνος ἐπέγνω τὸν θεὸν κερ- 
τομίοις γλώσσης μανίαις ψαύων. 
ΤῊΗΘ 86η890 58: 1116 ὁοορπονῖὗ 
ἄσπτα, αἀππὶ 6 ὍΤΩ ῬΥῸ ἰπ 5ϑηἷδ 
5ι8 ΔΟΘεθἾ5 ἀϊουβ 1Δ9δοτθῦ. 
ἨΕΒΜΝ. 

ν 948. 5. ΘΠ ο].: ἐνθέους" τὰς 
4 ϑεολήπτους Βάκχας. εῦ τόν τξ 
[ ᾿ς πῦρ᾽ τὸ ὑπὸ τῶν Βακχῶν αἰρό- 
; μενον ἐν ταῖς “ιονυσιακαῖς δα- 

δουχίαις. Ν ΘΥΘ. ΘΟΙΙΡΘΙΘΒ Ε τίν. 
Βδοοι, 219. ὅ604. 1417: τελετὰς 

[ ᾿ εὐΐους, εὐΐου βαχχεύματος, εὐΐων 
ὀρῶν 

Υ. 950. Οπ {π6 Μιβ65 ἃ5 δομη- 
Ῥϑηΐουβ οὗ Βϑοομαβ, ΝΟΥ Θ ΥΘΊοΥΒ 
ἴο ναοῦ, 5 τη}. Τ.. ΠΙ. Ῥ. 181. 

. τ 951---968. πὰρ δὲ -- ἔσχον, 
Ι ὦ παῖ!) 1 πᾶν τὸ ἀουδύ {πεῦ {Ππ6 

5656. 5. {π|5: Νούῦ ονϑῃ ΟἹθο- 
ρῬᾶίτα, ὑποῦρῃ. ἀοδβοοθηαδᾷᾶ 
ἔγσοια. ὑπο ροᾶϑβ, οουἹᾶ πιΐ- 
βοᾷ ἤαῦο, θα 85 οοη ἔϊπ θα 

ΠΥ ΡΥ ῶ Δ τῦνΣ. 
᾽ ]Ἐ} ΠΣ μος ΑΝ. :..: ὡ......Ψ νι 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ. ΟἹ 

946 οὕτω μανίας δεινὸν ἀποστάζξει 
ἀνϑηρόν τε μένος. κεῖνος ἐπέγνω μανίαις 960 
ψαύων τὸν ϑεὸν ἐν κερτομίοις γλώσσαις. 
παύξεσκε μὲν γὰρ ἐνθέους γυναῖχας εὔϊόν τὲ πῦρ. 

9δ0 φιλαύλους τ᾽ ἠρέϑιξε Μούσας. οθῦ 

(στφροφὴ β΄.) 
πὰρ δὲ Κυανέων πελαγέων διδύμας ἁλὸς 

[Ρ. 948. οὕτω τὰς μαν. Ὁ ϊηα.} 
Υ. 961. πὰρ δὲ ἰ5 ὯὯΣΝΣ ονη ΟΠ] Θοίπιγ9. ΜΒ. παρὰ δὲ. 8566 

ΤΥ ΤΘΙΏΘΥΪΘ ΟἹ ὑπ|5 ραβϑᾶρθ ἴῃ {Π6 ΒΥΠΟΡ 518. οὗ τηϑθίγϑϑ δὖ {Π6 Θηᾶ οὗ 
θ1η4,] 

ἴῃ ἃ ἀπηρθοη; δπα ὙΠ116 ΠΟΥ 
ΒΟΏΒ ον ΔΙΙΘα ΠΟΥ οδΙϑιῖῦν, 
νδϑιΐηρ ΔΔΥ σι ρουὶϑε, 
6 Ὺ 8150 ψοῦθ ὈΙ1πηα6 ΡΥ 
{ποῖν βθορ-ππούμου. ΤΠ ροοί, 
5 Π6 οὔξοῃ 4οϑθϑ (5886 νβ8. 1δ βαα.), 
τηθηὐϊομθα {πῶῦ ρϑυθθιϊθυ Ἰωϑύ, 
γΒΪΟἢ οπρῃῦ το Πῶγα οοπθ ἢγβδύ ἴῃ 
{πὸ πανγαίνα, ἢυδῦ υϑὶϑύϊηρ' 5016 
ΡῬΑυθοα]αγ5 υΒῖοἢ. α14 ποῦ Π6668- 
ΒΑ ῬΘΔΥ ΠΡΟ π6 ἱπημηθαϊεθ 
Βι] 6 οὐ. ΤῊ 6 τηθηὐίοῃ οὗ {ΠῸ 5018 οἵ 
ῬΠΐηθιιβ 15 ΤΊ ΘΥΘΙΥ οὐπϑιηθηῦα. ΤῊ 6 
Ροϑῦ βϑϑιὴβ ἴο πᾶγϑ δα ἴῃ σίθυ {Π68 
ξο]]ονγίηρ νϑυβίοη οὗ {Π15 Ἰαρϑῃᾷ: 
Ῥμέπϑαϑ, Κίπρ οὐ δ μην 4 6551|8, 
τηϑυτ θα ΟἸθοραῖγα, πΠ6 ἀφαρηθου 
οἵ Βονθῶβ ὃν Οὐΐζηνια, ὈΓ Ποῖὴ 
Π6 δᾶ ὕνο 5008, ΡΙοχῖρραβ δηαᾶ 
Ῥαπᾶϊου. Ηδ τϑρπαϊαίθα ΟἸθορὸ- 
ἰχϑ, 8η84 Πονίηρ' ΠΡ ΙΒΟΠ ΘΑ, ΠΘΥ, 
τοο0Κ Ιἅδθα, ὑπ ἀεπρηίου οἵ 1)80- 
ἄδηιι5, Κίπρ' οὗ δογύμϊα, ἴο το. 
5Π6 δοοιβθα {π6 50η8 οἵ ῬΒΪηΘ185 
οἵ οαὐδοιηρίϊηρ νἱοΐθποθ ἰονγαυϑ 
μου, δηᾶ που ΌΥ οὈὐθίηθα ῬΟΥΤΘΥ 
ἰο ἄδσδργῖνθο ἔπη οὗ 5ιρῃῇ. 5.66 
ὨϊοᾶοΥ. 5160. 1. ΤΥ. ο, 48. 44, νῇο 
ἐγτοαΐβ οἵ ὑπ15 {8016 αὖ Ἰθῃρίῃ. 850 
Ῥυϊοῆν ΑροΊ]ὸ ἄοτ. ΠῚ, 1, 8. ἔγοτῃ 
ὙΥΠοτὰ ὅπ6 ΒοΠο δῦ οὴ ν. 98Ό0. ἀὐθν 
Π15 οὐ δοοοῦσηξ, [ἰηἰγοσποϊηρ,, 
ΠΟΥΘΥΘΥ, ΒΟΤη6 ῬΘΥ ΘΙ Θ] δΥ5 οὐ γΠ1 60 ἢ 
ΞΟΡΠΟΟΙΘ5. αἸα ποῦ ΦΒ1ΏΚ. 

γ. 961 544. πὰρ δὲ -- ἵν᾽] 
Ἐξδὺ Ἰοοῦ 5 --- 1. ΟἿ ΤΎϑοι. 28, 
πϑὸν Ἔν. ἘΠΡΡ. 121. ἘΠῚ]. 079. 
Ονἱᾶ. Μοί. 1,568. 11,195. 111, 1δὅ. 
401. Υ,386. εχ. ΤΠο΄ ρΡοοῦ {Π6γ6- 
ἔοτθ πῆθϑῆϑ; ΤΉ ΘΥΘ 185, ΡΥ 896 
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ἀκταὶ Βοσπόριαι ἰδ᾽ ὁ Θρῃκῶν ἄξενος 
Σαλμυδησσός. ἵν᾿ ἀγχίπτολις ρης 970 

οδῦ δισσοῖσι Φινεΐδαις εἶδεν ἀρατὸν ἕλκος 

ἀραχϑὲν ἐξ ἀγρίας δάμαρτος 

Υ. 952. Ι μανγ δἄδοᾶ ἄξενος ἔτοιη. ΒΘ ΒΒ οοη͵θοίττο, ἘῸΣΥ 

Οἰζμον {π|5,. ΟΥ̓ ΒΟΠῚΘ 500. νγογα τηῦϑὺ ἤᾶγθ Ὅθθη Ἰοϑύ ἐπγοιρ {Π6 
ηθρΊροπος οὗ {Π6 σοργ βίβ. 

Υ. 9ῦύ4ά. Σαλμυδησὸς Ὀϊπᾶ. 
Υ. 958. δισσ. Φινεΐδαις --Ξ Ξε εοῖδεν Ὠ1πηᾶ, 
ν. 956. ἀραχϑὲν ἰϑ ΤΥ ΟΥ̓ χοϑαϊηρ. ΜΝ. τυφλωϑέν. Τ 18 

ποὺ ΘΎθθῖ ἴο 58Υ τυφλοῦν τινι τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἀλαὸν ἕλκος, πᾶ 

ΤΥ οΐδη ΒΟΒΡΟΥΒ, ΔΙΠΥ - 
ἀ6558185) ϑΠ6Τ6, Θΐο. 

Υ. 961. πὰρ ἀ δ Ἐὰ ἁλὸς] Οπ 
ἐπα ρυϑροβιθίου παρὰ Ἰοϊποᾶᾷ σ1 ἢ 
ὃδ' σοηϊθῖνγθ, θη Οη6 ψοῦ]α πᾶγθ 
οχρθοίβα {ῃη6 αἀδίϊνο, οἵ. 1128. δηᾶ 
Μεύθη. 8. ὅ88. ὡ; ΤῸ ὉΠ6 τϑαπη- 
ἀϑπου ἴῃ πέλαγος ἁλός Η πὶ. Θά. 
Υ, 385: νῦν δ᾽ ἁλὸς ἐν πελάγεσσι, 
Ἐπ... Ττοδα, 88: πέλαγος Αἰγαίας 
ἀλός. Β οϑὺ 8. 97. 9. Ὁ. δη4 Ρ 85- 
ΒΟῪ 5... πέλαγος. --- ΤΠ6 τοὰ!ῃ 
οὗ {π6 Ἐπιχίηθ 5θῳ νγῶὰϑ 681164 ἐῃ9 
Ογδηῆθϑδη 568 οἡ ϑοοοπηῦ οὗ [Π6 
ΤΟΟΪ5. ΟΥ ᾿βϑδηαθβ οὐ ὑπαῦ πϑιηθ. 
ΟΥΡῚΜ  Ή. ἼΤ Του θα τσοο 8 
ΤΗγδοΐπη Βοβρούαη ἀπδ8θ 
ρᾶύγδβθ (ϊηβα]ϊδθ), ρμδιγνοαῖθ 
αἰβθθηθοβ βρδίϊο οὖ δ᾽ απ - 
Ὧἀ͵ο ογϑάϊδδαθ αϊοΐδθαθιθ Θο0η- 
ΘΌΤΥΘΥΘ, οὐ Ογδηῆθδο νοῦϑη- 
τ οὐ ϑγιηριίοσδάθβθ. 866 “4180 
ΟΒΙΣΙΖ Ἡδηάριοῆ ἄθὺ δἰύθη 
ΟΘΟΡΎ. Ρ. 341 58. ὃο ἀργάοθπδ 
δαπδ, πηᾶὰ 5ί΄ἴΊοαϊα, Οᾶτρᾶ- 
πίπατη ΡΟ] ρ5 οἷο. διδύμη ἄλς 
15. ὑπαῦ βϑθθ τηοὰτῃ οὗ ὑπὸ Ἐλπιχῖηθ, 
50. 041164, Δορογάϊηρ' ἴο ὉΠ Β980]. 
διὰ τὸ 'διαχωρίξεσϑαι ὑπ᾽ αὐτῶν 
τὴν ϑάλασσαν. ΟΥ, Ἐπιοίαιμἑπ5 
0 ὈΙοην5. ,Ῥοσῖθρ. 1418 856 Π1ο- 
Ὧγ5. 166: ἐκ τοῦ δ᾽ ἂν καὶ πόν- 
τον ἴδοις διϑάλασσον ἐόντα. 

Υ. θῦῶ. ὁ Θρῃκῶν -- Σ᾿ αλ- 
μυδησσός) ΚὅΐΠΟΙ, ὁπ ΑΡΟ]]. ΒΠ. 
ΠῚ, 111: ὑπὸ πάντων ὁμολογεῖται 
τὸν Φινέα περὶ τὸν Σαλμυδησσὸν 
κατοικῇσαι. Ὃ δὃξ Σαλμυδησσὸς 
ἐπὶ τῆς Θράκης ἐστὶ κατὰ τὰ 
ἀριστερὰ εἰςπλέοντι τὸν Πόντον. 
ΟΟΙ]ατῖα5 6. Απῦ. Τ.1. Ρ. 1017 

Οὔϑουνϑθ: “ΤΠῖ5 πϑηθ τγὰ5 ὈΡΡΙ1οᾶ 
ἴο θοΐῃ ῬΔΥ, 5Πουθ δηᾷ οἱΐγ; ψῃ θη 
ὑπ6 οἰζΥ νγῶβ ἀοβίγσογθα, {π6 8Υ͂ 
ΔΩ 5ΠΟΥΘ 5011] γϑίϊ πα {Π6 πϑτηθ 
ΔΤΉΟῚΡ᾽ {86 νυϊουβ οὗ ἃ ᾿δΐϑυ ρθ- 
τἱοά." 

Υ.9584. β.9801.: ἵν᾽ ἀγχέπολις 
ἌἍρ ἢ9᾽ «παρὰ γὰρ Θρᾳξὶ τιμᾶται ὁ 
Ἄρης, ὡς ὁ ποιῃτής (1. ΧΤ]Π,3801.})" 
τὼ μὲν ἄρ᾽ ἐκ Θρήκης ἜἘφυ- 
ρους μέτα ϑωουρήσσεσϑον. 
Μεαγνοσγύϊο ὕΓαρηϑ Ὁ ἱσρ. Α 6ῃ.Π7, 
18. τηθϑηΐϊηρ' ΤΏΡδΟΘ. 

Υ. 9δδ--9ὅ7. δισσοῖσι -- κύ- 
Ἀλοις]} ΒΟ {Ππ| ἀδεῖνοβ δισσ. Φι- 
νεΐδαις δια ἄλαστ. ὀμῳω. κύκλοις 
ἄοροπᾶ τπιροη ἀραχϑέν. ΟἿ Μὰ ΤΕ. 
8. 889. Β. -- ὁπ 1ῃ8 Ῥῆγαβθθ ξἕλκος 
ἀράσσειν τινὶ τοῖς ὀφϑαλμοῖς 5668 
Οοηβδατα Αἷδο. 80 ΦΟΌΘΟΙ. 
Θαϊῦ, Ρ. 604 854ᾳᾳ. ΤΠ δι] 6 οὐν 6 
ἀλαόν 5 αἀᾶοᾶ, πᾷ φῬοθύϊοα ΠΥ 
7οϊποα ΙῸἢ ἕλκος, 50 ὑμεῦ η6 
56η886 ἰ5 ὥστε ἀλαοὺς 56. τοὺς 
ὀφϑαλμοὺς γενέσϑαι. ΘΗ 8 
ΡΙΌ86 ὙΠῸ σου πᾶν 5814: 
ὙΠΘ6ΥΘ ὕπο 5055 οἵ ῬΕΙ͂ 6.5 
66 ἀοργῖνοα οἵ βῖρῃύ Ὀγ 
{πο ῖγ βὐθρτ-πούμ οα; ὕπθ6. φῬορῦ 
ΘΙΘΡΘΗΌΙΥ ΘΧρυοβθοᾶ ἴὃ: Π6Γ6 
Μϑυβ, πὸ ἀοΙρηῦβ ἴῃ ΡΘΠΟΙαΙηρ; 
{Π6 γουπᾶθᾶ, ΒΒ 86 ΡΒΙπηδὶ- 
Ὧδε ὈΙϊΪπᾶοα Ἀγ ὑπμποῖσν βϑρῃ- 
τη οὐ 6 Υ. 

γ. 9ῦ6. ἐξ ἀγρίας δάμαφρ- 
τος] χα τοῦδ ποὺ ὑπῖπ|ς Βορδο- 
6165 ρἜΠΠΥ οὗ ἸΠΟΟΉΒΙΒΌΘΩΏΟΥ ; 51Πη06, 
Θορογαϊηρ ἴο 6801. ΔΡΟΙ]. ΒΗ. 
11, 118 56ααᾳ. Πα βΒίαϊθϑ ὑπαῦ {Π8 
5015 οἵ ΡὨΐπθιιβ Ὑ6 76 ἀορυϊνϑα οὗ 
βισμῦ ὈΥ ὑποῖν ἔμ ου ὑΒΥ οι Ρ ὑπ Ἷν 
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ἄλαον ἁλαστόροισιν ὀμμάτων κύκλοις 
ἄτερϑ᾽ ἐγχέων ὑφ᾽ αἱματηραῖς 970 
χείρεσσι καὶ κερκίδων ἀκμαῖσιν᾽" 

(ἀντιστροφὴ β'.) 

900 κὰδ δὲ τακόμενοι μέλεοι μελέαν πόϑαν 
κλαῖον. ματρὸς ἔχοντες ἀνύμφευτον γονάν᾽ 980 
ἃ δὲ σπέρμα μὲν ἀρχαιογόνων 
ἄντασ᾽ ᾿Ερεχϑειδᾶν. τηλεπόροις δ᾽ ἐν ἄντροις 

90ῦ τράφη ϑυέλλῃσιν ἐν πατρῴαις 

ΘΟΡΠΟΘΙΘΒ5 πηπδύ πᾶν υυϊέθη ὑυπαῦ 1 παγὸ γοϑίογθα, 451 πᾶγϑ Βῃουγη 
ἴῃ ν θη ϑαγδ Αἴδ8ο. ΔΡ ΠΟΡΘΟΙ.. οαΐύ, Ρ. 64 54ᾳ. 

Υ. 968. 
ἀραχϑὲν ἐγχέων. 

δ 960. καδ δὲ 15 τον οὐ σοτγϑοίϊοη. 
πᾷ. τοξαΐηϑ. 

[Υ. 961. κλᾶον Ὁ 1π4.] 

ἄτερϑ'᾽ ἐγχέων ἰ5 ἔγοιηι Η στὰ δ ἢ ἢ 5 οοπ͵θοίατο. ΜΒ5. 

ΜΒ. χατὰ δὲ, ποι 

Υ. 902. ἀρχαιογόνων 86 61Π|5 [0 6 θουταρῦ, 5. Ὑ76. ΠΙΔΥ͂ ΔΙ͂ΡῚῈΘ 
ἔγοτη ὅπ τπηθίγθ οὔ {Π|6 ϑη βύγορ 6 ν υδ6. ΝΟΥ 15. ἐπα ποχὺ νογὰ ἄν- 

τασ᾽ Βϑ 15 δοίουυ. 1 ὀᾷπποῦ ΠΟΥΤΘΥΘΙ Θοπθοῦιτο τυ παὺ {πὸ ροοί πυτοίθ. 
ν. 964. 
Υ. 9005. ϑυέλλαισιν Ὠϊπᾷ. 

Βέθρ-ηοῦπου. ὅο Ὀιοάοτ. ἹΥΡ, 48. 
44. ΑΡΟΙ]Ποα. 1Π|͵1δὅ, 8. γῖοῖκ. 
Ἀιαΐγν. ὁ. ΧΙΧ, Ρ. 196. Ἰπον ῬΠΙηΘτι5 
ΤΑΔΥῪ ΥἹΘΗΟν θ6 5814 ἴο πᾶνε ἅο- 
Ῥυϊνϑα ΙΒ 50Π5 οἵ βιρ)ί, ἴῃ βαίου- 
ἴπρ ὑπο ἴο 6 ὈΠΙπα6α Ὀγν ἐποὶν 
ΒῦθΡρ-τηοὐ 6 Υ. 
ΘΟ. ὅσ ].: τοῖς ἄλαστα πε- 

πονϑόσιν, ἡτοὶς δυςτυχέσικπύκλοις 
τῶν ὀμμάτων. Οπ {Ππ6 τηθϑηΐπρ' οἵ 
1π6 «ἀ]οοιὅε ἀλάστορος 566 ὁοα. 
Ο. 184 5ᾳ. ο]οΚοῦυ: “ ἀλάστο- 
ρος θοαδαίοῦ ΠΙΘΥ ἀπροξἢν βου 6] 
815 Ὑϑο  Βομγοιθηα. [1 ἄθῃ 
ΡΙιαρθη Απροη ἀθν πηϑομπ]άϊρ θη 
Κιηᾶοῦ νου παϊσθη 56 ἢ βοΐοτ 
Πδοποροϑιδίθυ; αἴθθο πη άθη βἰηα 
8415 ὙΥ Δυσοίομθη ἄἀον ἔδοῖθ οἱη- 

ΟΒΘΡΥΆΌΘη, Ὑγ0 ]ΙΠ6 αἀοὺ ΤΠαὲ Ρ6- 
γονβίϑμ.ἢ 

Υ. 9ὕ8. ὑφ᾽ αἵἱματηραῖς εἰς. 
Ομ ὑπ|8 ῬοΟΘΙϊ68] τι88 οὗ [Π6 ργϑρο- 
βἰθίοη ὑπό 5686. Μδίῃ. 8. 39. πού. 
Εοϑὺ 8. 113. 3. 

Υ. 900 5ᾳ. ὅ980].: ἀνύμφευ- 
τον γονάν" κακόνυμφον γονήν᾽ 
ὅτι ἐπὶ κακῷ »υμφευϑ'εῖσα δυρτυ- 
χεῖς αὐτοὺς ἔτεκεν. ΤΊ Ῥοθϑύ 58. 0085 
ὑπ1|8: ὃ πα] ψαβύϊηρ ἀΔΥ {Π868 

ἄντασσ᾽ ᾿Ερεχϑειδᾶν --- τηλ. Ὁ πᾶ. 

γθίοοα ποτ Υπ 64 ὑποῖγν πὰρ - 
1055 Ἰοὺ; ῬοΥπ ἔγοιη. ὑπ6 1]]- 
Βίαντα τηϑυτῖαρο οὗ {Π6]1Ὁ 
τὰ οὕ ἢ 6 Υ. ον π6 ῬὮΓαΒ6 γονὴν 
ἔχειν. μητρὸς 866 Θϑοα: Ἰξηθθ9: 
ὃς οὔτε βλάστας πω γενεϑλίους 
πατρὸς, οὐ “μῃτρὸς εἶχον, ἀλλ᾽ 
ἀγέννητος τότ᾽ ἦν. 

Υ.962 5α4ᾳ. ὅ610].: ἁ δὲ ὅπ έρ- 
μα μὲν ἀρχαιογόνων'᾽ Βορέας 
κῆδος συνῆψε τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἂρ- 
ἐοκν ᾿φρείϑυιαν τὴν ̓ Ερεχϑέως, 
ἐξ ἧς ἔσχε Ζήτην καὶ Καλαὶν 
(πτερωτοὺς 15 Δἀαδᾷ ὌΥ Ἀρο]]οᾶ. 
ΠῚ, 16.) καὶ Κλεοπάτραν. Τὴ 
γοηηϑιηΐηρ πϑυγαύνο οὗ π6 ὅομο- 
11τοϑῦ 01} θ6 ἔοαπᾶ 1Ὼἢ τὴνῦ ποία ὁἢ 
901-08, 1 νου δαᾶ {πεὺ ππορύ 
ΔΆΛΠΟΥΒ αϑϑουὺ ὑπὰῦ Οὐ γα τ α5 
ΟΟΥΥΙΘΩ οΥΕ ἔγοιη {π6 Υἶνοὺ 1555 
ΟΥ̓ 105 ΠΟΙ ΒΟΌΣ Πρ' γοοῖτα, ὅθ 6Π8 
ἀἰββουθα οι οη. {815 8016 ἴῃ ΡΙαῖο 
ῬΒαθάσ. ρ. 229. ἀντᾶν τινος σπέρμα 
15. πΠ6 5816 85 εἶναί τινος γένος, 
50 ὑπεῦ ἴῃ θούῃ ρῆγϑβϑθβ ὕπ6 ρϑηῖϊ- 
ἴν9 ἀδρϑηαβ ΡΟ {Π6 γϑῦρ, δηᾶ 
σπέρμα δᾶ γένος δΥ6 ΤΥ 
586. ΤΙ ηοΐθ 9 ῬΒΙοοῦ. 281: ἐγὼ 
γένος μὲν εἶμι τῆς περιῤῥύτου 
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ϑεῶν παῖς ἀλλὰ κἀπ᾽ ἐχείνᾳ 
Μοῖραι μακραΐωῶνὲς ἔσχον. ὦ παῖ. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

Θήβης ἄνακτες. ἥκομεν κοινὴν ὁδὸν 
910 δύ᾽ ἐξ ἑνὸς βλέποντε. τοῖς τυφλοῖσι γὰρ 

αὕτη κέλευϑος ἐκ προηγητοῦ πέλει. 

τὸ ΡΟ ΟΡΈΟΝ. 
τί δ᾽ ἔστιν. ὦ γεραιὲ Τειρεσία. νέον ; 

ΤΕΙΡΕΈΣΙΑΣ. 
3 λ ᾿ νι -“ 4 » 

ἐγὼ διδάξω. καὶ σὺ τῷ μάντει πιϑοῦ. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
οὔκουν πάρος γε σῆς ἀπεστάτουν φρενός. 

ΤΈΙΡΕΣΙΑΣ. 

θτῦ τοιγὰρ δι᾽ ὀρϑῆς τήνδε ναυκληρεῖς πόλιν. 
ΚΡΕΩΦΝ. 

ἔχω πεπονθὼς μαρτυρεῖν ὀνήσιμα. 998 

" ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

φρόνει βεβὼς αὐ νῦν ἐπὶ ξυροῦ τύχης. 

Σκύρου. Οὐ ἀντᾶν τινος 568 
Μ.ούίη. 8. 5928 ποίβ, γγῆο ΒΟΥΘΥΘΥ 
ΒΘΘΙῺ5 Ὑ͵ΟΠΡ 1π πιακίηρ' σπέρινα 
Ὅπ6. ποιρίηδδῖνθ. Οὔ Αἡσϑοῦς: 
ναὸς ἀρωγοὶ τῆς Αἴαντος γενεᾶς 
χϑονίων ἀπ ᾿Ἐρεχϑειδᾶν. 

Υ. 960. 5.9}. 0].: ἅμιππος" τα- 
χεῖα, ἴσον ἵππῳ δυναμένη τρέχειν. 
πάγου" ὑψηλοῦ, ὄρους καὶ ἀκρω- 
ρεέας. Οη Βορεάς, ἀδταρμτοΥ οἵ 
Βοήϑθδβ: 8686 Μεύθῃ. 8. 101. 

γ,901. ϑεῶν παῖς) ῬΥΟΡΘΗΥ 
οὗ Ὁπ6 ροάβ. Εονι Βοῦῖϑθδϑβ δῃᾶ 
Πγθοδύμ οι 5 σοῦ θοΐἢ Ὡοοοπηϊοα 
σοῦβ, ὕπὸ αὐτου, ὑπ ἔαῦμον οὐ ΟυὐἹ- 
τγδα. (ΟἹ ον ἀο ΝΒ; 11. 19.. δῦ: 
γθομύπ οι ΑὐΠμθη15. Ε11186- 
αι οἰα8 ἴἢ ὨΠΙΠΘΙΟ ἀθοττ τη 
5. η. 

1014. 1 πᾶνϑ δἰγθϑᾶγν ορβϑυνϑᾶ 
ὑπῶῦ {πΠ6 ροϑὺ τὑϑίϑθυϑ ὅο ὑπ τηῖδ- 
Τουαπο οὗ ΟἸθοραῦτεα, ἴῃ οίηρ' τὸ- 
Ριαϊαύοα Ὀγ ΡΙἴηθα5, ἀηα οαϑῦ 1ηἴο 
ῬΙΊΒΟΠ. 

Ν᾽ 968. Κ΄ 9801.: μακραίωνες᾽ 
ἀϑάνατοι καὶ πολυχρόνιοι. Ἔσχον 
δὲ ἐπέσχον, ἐπετέϑησαν, ἐπεβάρη- 

σαν. Εοτ ἐπ6 ἘΠΗΨΝ ἔχειν ἐπί τινι 
8806 ΡΆΒΒΟΥ [Ι6Χ. Υ. ἔχω ὥ. ἢ. 

Υ. 969. ὅ'.6Πο!].: Θήβης ἄνα- 
Ἀτὲς" καὶ νῦν ἀναχτάς φησι τοὺς 
ἀπὸ τοῦ Χοροῦ ἐντίμους. 8.86 
γ. 927: 

Υ. 911. ἐκ προηγητοῦ) Τὴ656 
νου ἦθ ἃν 464 δ8 δὴ, ἐπεξήγησις 
οὗ {πὸ ργθοθάϊηρ' αὐτή. πεν. 

γ. 914. Β6ΒΟΙ.: οὔκουν πά- 
ρος γε᾽ οἷον οὐδὲ τὴν ἀρχὴν τῆς 
σῆς κατωλιγώρουν μαντϑέας. 

Υ. 91. δι᾿ ὀρϑῆς] ὅς. ὁδοῦ, 
ἱ, 6. ὀρϑῶς. ΟΥ, Μαύίπ, 8. ὅ80. ο΄. 
ΟΠ ΔΘΙ͂ΘΥ οἡ Βοβ. Ρ. 48. ἜοΥ 
{πΠ6 ψΠΟ]6 Ἰἴη6 5686 δῇ ν. 1089. 

Υ. 9τ0. ἔχω -- ὀνήσιμα]) ΤῊ15 
γϑίουβ ὕἤο ὉπΠ6 ργθϑουναύίζου οὗ {Π8 
οἰΐγ, αὔδου {πΠ6 βοη οἵ Οὐθοῃ, ΒοΤη 
ΒΌΡΠΟΟΙΘΡ. ὁ8115 Μορδῦθαβ, ΟΥ̓ΠΘΥΒ 
Μαποροθιβ, πᾶ ἀογνοίθα Πἰτη561} 
ΟΥ Π15 οοπηΐγυ, Τὸ {π1ὶ5 ν. 1102. 
4,150 γϑέρυβ, ἨΈ ΗΜ, Οπ μαρτυ- 
ρεῖν Ἰοϊηθα νὴ ὁ ΡΥ  ΟΙΡ]6. 8568 
ΜεύτὮ, 8. δδδ. ἠοῖ. 2. »' 1092, 
Υ. 911. βεβὼς ἐπὶ ξυροῦ 

τύχης} Δ ρῥγογϑυθίαὶ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ, 
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᾿ προφέρχονται. 

μένῳ" 
μένῳ, ἀλλὰ ασαφεῖ. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ. οῦ 

ΚΡΈΩΝ. 

τί δ᾽ ἔστιν; ὡς ἐγὼ τὸ σὸν φρίσσω στόμα. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

γνώσει τέχνης σημεῖα τῆς ἐμῆς κλύων. 
ἐς γὰρ παλαιὸν ϑᾶκον ὀρνιϑοσκόπον 
ἵξων. ἵν᾽ ἦν μοι παντὸς οἰωνοῦ λιμήν, 1000 

ἀγνῶτ᾽ ἀκούω φϑόγγον ὀρνέϑων. κακῷ 
κλάζοντας οἴστρῳ καὶ βεβαρβαρωμένῳ, 

ἥ - ΓῚ ῳ 3 ’ “ 

καὶ σπῶντας ἐν χηλαῖσιν ἀλλήλους φοναῖς 

οϑῦ ἔγνων πτερῶν γὰρ ῥοῖβδος οὐκ ἄσημος ἡν. 
εὐϑὺς δὲ δείσας ἐμπύρων ἐγευόμην 
βωμοῖσι παμφλέχτοισιν" 

ὁ ὙΠΟ 566 Ῥαβϑον [μ6χ.γ. ξυρόν, 
Βίσηϊ τ γἱηὴρ ἤἢ0 ὍὈ6 ἴῃ Θχύγ θη Θ 
ἄδηρθΥ. ΕῸΓ βεβώς ἰ5 Θααϊνα!οπῦ 
ἰο ὦν. 886 ν. ΟἿ. 

Υ. 918. 5. 01.: τὸ σὸν φρίέοσ- 
σω στόμα᾽ ἀντὶ τοῦ τὸν σὸν λό- 
γον. Οἵ, ν. 20. 

γ. 980όθ. ϑάκον ὀρνιϑοσκό- 
σον} ἴῃ ομ ψοτὰ οἰωνοσκοπεῖον. 
Ρ δι 581. ΙΧ, 10, 1: Θηβαίοις 
ἐστὶν οἰωνοσκοπεῖον Τειρεσίου κα- 
λούμενον. 

Υ, 981. ὅ610].: λιμήν: ὅρμος 
καὶ ἕδρα, ὅπου πάντα τὰ ὄρνεα 

Α ρ͵8δοθ οὗ το- 
ἔαρο δπᾶ γούγϑδί. ὅὃο Οβᾶ, Β. 
420. ΑΘ 560}. Ῥϑυβ. 248, ΠΟΥΘ 8566 
ον αὐ. Οεὐ 1017 ΣΕ ΕΒ 
ΒοΘΟΚΙ ον υν ΘῸρΡοβοθ Ὁπεῦ 
0 ΒΙρη1ῆ65 ἃ διηρ 16 Ὀούῃ θυ 
δα ἴῃ Ορᾶ. πὶ. 420. 

Υ͂. 988. κλάξοντας) Οπ8 που]ά 
μᾶνα οχρθοίθᾷ κλαξζόντων. Βαυΐ 5668 
Με. 8. 484. 2. Ὁ. οί. ΒΒ ο5ί 
8. 100. ποία 10. 64, ΥΙΙ. 

1014, 5.6}.0].: βεβαρβαρω- 
ξρμηνευϑῆναι μὴ δυνα- 

Τ0η1655 γγὙ8 
58 614 Ρτθίου οχρ! αἰ ηΐηρ 1 ἔτ 6 6, 
Βῶγῶρ 6), 80 ὑπαῦ ὕπ86 56η86 ΒΥ 
θ6: Βῃυζοικίηρ τι δὴ 11] 
μῬοᾶαϊπηρ δηᾶ βϑανδϑρα οἰ ϑῖη ΟἿ ΤΥ. 

γ. 984. ὅ56Π0].: φοναῖς" ταῖς 
αἵματικαῖς. ἘΘΙῪ Οομ6. ΚΠΟΥΒ 
ὑπῶὺ φοναῖς 18Ἤ ἃ Βιυρδίδηϊιγο, 
ΒΙΘῸ Δ γὴρ ἃ 58] 8 ύυ 1 ρ΄. Βαυΐ 
6 οπρηῦ 0 ποίϊοθ {π6 ππαϑα8] 

100ὅ 

ἐκ δὲ ϑυμάτων 

Ρῃταβο χηλαῖς (ἴον ἐν χηλαῖς 5 ναΐ 
ἴογῦ ὑπ βίπηρ]θ ἀείϊγο οὗ ἰηδίσγα- 
πιθ 10) σπῶντας ἀλλήλους φοναῖς, 
ἴη ὙΠῸ φοναῖς σπῶντας, 18- 
οογαῦϊπρ τ ὑπ6 5] δύϊηρ,, 
ΘΔηΒ ὕὑθδυϊηρ 8580 δ 5 ο ἀε6- 
βύγογ. ὅδε ποίϑ Ὁ6ά. Ο. 1818 54. 

Υ. 980ὅ. πτερῶν -- ἦν] Ηθδθ 
δ 4α5. {Π15 ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἤο χ᾽] ϑίη Ποῦ, 
ὉΠοιρ ὈΠΠηα, Π6 νγᾶϑ Δ0]6 ἴο 
πούϊοθ πδὺ ΠΟ 88 ΟὨΪΥ ρου- 
ΘΘΡΌΙΡΙ6. το ὑΠπ6 ΘΥΘΒΙρ , Ὲσ. 

Υ. 986. ΘΒ ο].: ἐμπύρων 
ἐγευό μην" ἀντὶ τοῦ ἀπεπειρώ- 
μην τῆς διὰ πυρὸς μαντείας. 80 
ΘΙβοοθ γεύεσθαι ἴα το δ- 
ἐοαρῦ, [Ὁ ΔΘ Υὦὠ18]1. οἵ. 
ΒτΌΠΟΙ σΟΠραΥΘ5 ΤΎΘΟΙ. 1101. 
ἘΠῸΤ. ΗΙΡΡ. 66Υ: τῆς σῆς δὲ τολ- 
μης εἴσομαι γεγευμένος, δια Π15 
ποΐθ οὐ Αὐ δὲ, ἤδη. 462, 
ὙΠ, παμφλέχκτοισιν]Ν ον 9 

ΘΟΙΏΡ 68 ἘΠῚ 1159: παμφλέκτου 
πυρός, ]10ῦ: :παμφεγγεῖς ἄστρων 
διπᾶς. 

Υ͂. 9857 5ᾳ. ἐκ δὲ ---οὐὖκ ἔλαμ- 
πεν) Τὴ αἰνϊπαύϊοηϑ ὈγῚ ἤτθ {Π6 
ΟἾΙΘΙ ροϊηῦ ἴο ΟΌΒΟΥΥΘ ὑγ8ῶ8 {πθ6 
ΤΠ ΠΟΥ ἴῃ ὙὙΠ1Ὸ ἢ 0Π6 ἤδηηθ5 βρτοϑδα 
ὑποιβοῖνοθ ὑπγοῦρ ᾧπ6 δἷν. Α 
ΟΙθαυ δα οἹ ουϊηρ' ροϊηῦ ἰο {πὸ 
ἤδταθ ρογίθπαδα ρορά, Ρεὺ {Π6 οοη- 
ΟΥΔΙῪ νγῶὰϑ δύριιθα ἔγοιη 105 16] ηρ᾽ 
ἴῃ ΘΙ 6 δηα Ὀ]ΔΟΙΚη655. Ιἢ ὅ6- 
π 606. Ο6α. 809. Τίτοβιαθ 1 ατῖγ65: 
πὐγαμηηθ ΟἸΘΥ 5 ἸΡη15 οὐ ἢἰὐϊ- 
ἀπ 5ύρουϊί, τοούμσϑαι θ ΌΤΙ 
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Ἥφαιστος οὐκ ἐλαμῆεν 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ἀλλ᾽ ἐπὶ σποδῷ ῷ 

μυυδῶσα κηκὶς μηρίων ἐτήκετο 

900 χἄτυφε κἀνέπτυε" 
3 ᾿ς 

καὶ μετάρσιοι 
χολαὶ διεσπείροντο, καὶ καταῤῥυεῖς 
μηροὶ καλυπτῆς ἐξέκειντο πιμελῆς. 

γουθιοθη ὁ06]10 Γα]1τ οὐ -Βατη- 
τη θὰ 1 δια 5 ἔπιδτι5 ΘΧ ΡΙΙΟαΙῸ 
ΘΟΙΆΔΙὴ ὃ 8 Ἰαύοτϑ οΟἸοῦτΩ 
ΒοΥρΙῦ ἱποούύαβ νίδο οὐ -ἔἰυ- 
οὐποπίθ ὕυαυθιάπθρ ἔπτηο 1ᾶ8ἃ- 
δ Ὑαῖοῖ ΒΒ] δἰοο ΖΕ Ὁ: 
ὭΟΩ 856 Ρίῃηριι95 ἔπτη οδπαϊαᾶδ 
ΓΠ ιη μηδ ΡΘΙ δατ88 ΘΧΡΙΪοαϊ. 
ἌὝΜΏ16 Ταάμοη ἴῃ ΑΡΟΙΙ. πποά. 
1, 4571. ον ἔα} Υ ΘΠ οΙα 5 σέλας πᾶν- 
τοσε λαμπόμενον ϑυέων ἄπο. ΚΝ ἃ- 
ΠΟΥ ΕΙΣ ς θδ : τὸ Κα οὐ ν 
οτίποαι ἄδθηβὶ5 Ιποϊαῖπ 8 1ἢ 
ΟΧΟΙΒ 1ρη15 οὐ δαἀβϑοθηᾶϊ 58- 
11 ηὐϊᾶα νι βόρτδ ὑϑιτγὶ. Τῆθθθ 
Ῥδϑϑαροθ τὰ οὔποθ τὸ δααπορα 
Ὀγν δῖοῖς. οἡ πσ. ῬΠοθη. 1261. 
ὅθ Μυβρυν. 1014, ν. 1291, 

Υ. 988 Ξᾳ. ἀλλ᾽ ἐπὶ σποδῷ 
--- ἐτήκετρ]) Κηκὶς μηρίων 15 1Π|6 
ἔαῦ ὁχπαάϊηρ το πὶ Π6 {Ππ|ρ}}5 οὗ {Π6 
Δηΐπι8] ὙΠΘ ἢ ΡΙδοθα οα {ἰ6 ἤγο. 
ΤΏΙ15 οὐρῃῦ ἴο αὐγαοῦ π6 ἤδηη6, 
Δ η 4, 1{ ὉΠ6 ΟἸΏΘῊ5 ὙΥ6 Υ8 ΡΓΟΒΡΘΙΌΤΙΒ, 
ἴο 561Ζ8 ὌΡοΟη ἃηα οοηϑαιηθ {Ππ6 
Ῥοηθ5, ὙὙΠΘΥΘαβθ, οἡ πθ6 ρυθϑϑῃῦ 
οοοδβῖοη, Ὁ τηθ] 64 ἀὐγὰν (υὐδῶσα) 
ΔΩ νγὰβ γϑάποθα [Ὁ 5108, 50 
πω, π θοπ65, ᾿ηϑίθαδα οὗ Ὀοϊηρ' 
ΘΟΠΒΙΠΠΘα, ὙὙΘΥ6 ΠΊΘΥΘΪν 1814 ῬΔγΘ 
Ὀγ ὅπ τηο]δηρ οὗ {π6 ἔαῦ. μηρέα 
ΔΥῸ. ρύρ ὅπ {πὶρη- ΟΠ 65, νυ] ἢ 
γγοΥΘ οαὖ οἷὖ ΤΟΥ ὑπ6 ρασροβο οὗ 
ΒΘΟΤΙΠΟΘ, Δ Πα ἩγαρΡοΘα ἴῃ ὑπ6 ἔαύ, 
ΟΥ̓ΘΥ͂ γΥΠΙο ἢ ὑΠ6 σὉ}} νγᾶϑ ΡΙαθδᾶ, 
Οἡ {πὶ5 βϑουῖῆοθ οὗ θΟΠ 65 566  Ο55 
Ἰυριβῦ, Μυύμο]. Τὶ, 11. Ρ. 884 ---8ι7 
64, 560. δ: Πρ ΓὉ]]ΟΥ ΟῚ ῬΆΒΒΟΥ 
1|9Χχ. ατ. ν. μηρίον. ομπηοίαθυ 
ΤΟΣ, ΟὟ ΒΒ. Ὑ. 15. δὲ νυ δῆφδ ἢ 
ΒοΙὴ6. ρμοϊηΐβ. ΟἿ, αἷ8ὸ ΝιῸΖΒ 6 ἢ 
οη ἤομι. Οαγβ5. Π]|, 4560. 

ἀπ εθθθὶ ὅ΄6Β0}.: κἄτυφε" καὶ 
ἔτυφε. τύφειν ἐστὶ τὸ ἠρέμα ὑπο- 
σμύχειν. ᾿ἀνέπτυε δὲ, ἀνέβαλλε 
τὰ μηρία ἐκ τοῦ λίπους. “5. 15 
ὃ ὙΓΟΩΡ᾽ ᾿η οΥρυοἠαὐϊοη οἵ {Π6 νϑὺρ 

ἀνέπτυε. ΤΠ6 ροϑῦ τηθϑη5 ἴο 58 
ὑμὰῦ {π6 ἴδὺ ῬΆΡΌΙΘα: δηα βοΐ 
ἔουθ Ῥδυθ10165. τη. ἃ οὐ Πηρ’ 
Ὡοΐθ6. ἨΕΒΜ. 

γ. 990 58ᾳ. καὶ -- διεσπεί- 
ροντο)] Τῇ 9811] νγὰβ ποὺ δοι- 
Βη6 4 ὈΥ ὑπ6 ἤγθ, 8ἃ5 νγχὰβ τϑαπῖ- 
Βιΐθ ἴῃ ἃ ν06]1]- θοαΐηρ' βϑουῖῆοθ, 
Ραῦ βοδύίουθα δηα αἰθρουβοα, Τ]Θ 
ῬΙδοίηρ οὗὐ {Π6 οᾺ}] ἅθογθ {ἐπ 
Φπιρὴν θΟη65, δἃ5 1 πᾶν ἀβθβουιρδα, 
δα 105 Βϑῖηρ' ὕΠ 6 Ὀαγηῦ, 15 ΒΟΥ ἢ 
ὈΥ ΘΧΔΙΏΡΙ65 ὈΥγΟΒ5Ι. 1. Ρ. 870 54. 

Υ 991 54. καὶ -- πιμελῆς] 
Μηροί δγτὸ ποῦ {π6 θπΊρ 5 ἴῃ ὑΠ18 
ΡΙαοθ, θπῦ πη πῖρ θΟΠ 68, οὖ 
οὐὖύ ἴῸγ ὉἢπΠ6 Ρισροβα οἵ βδουϊῆοο, 
ΘΠ Δ ΘΟΙΠΙΏΟΏΪΥ ΟΔ]]6 ἃ μηρέα ΟΥ̓ 
μῆρα. ὅο. 4150 Ρδυβδπίδβ ], 24, 
ο: ϑύσας δὲ αὐτὸν (8ς. ὁ Φρίξος 
τὸν Ἀριὸν) τοὺς μηροὺς κατὰ νόμον 
ἐκτεμὼν τῶν Ελλήνων ἐς αὐτοὺς 
καιομένους ὁρᾷ. ΑΠΠΠΟῸΡῚ ΜαύΈΙ. 
δι. 220. 2. Ρ. 420. δηᾶ Οἰ ΒΟΥ 60ῃ- 
ΒΊΟΥ ὁπ6 δά]θοιύίνο χαλυπτὴς δ 5 
πι584 Δούίν Ἰγ, Β 96 ΚΙ πὰ 5ουνα, 
ὑμαῦ 1Ὁ πού στϑίδϊηβ 15 Ραβδῖνθ 
βιρῃϊποδίίοι, πιμελὴ καλυπτὴ 5ῖ5- 
ΠΙΎΙηρ' δ ἀ6Ρ8 οἰτ όπτ ἀδ ὕτι|5. 

1010 

ΕῸΣ {16 ασθοκβ ποῦ ΟὨ]Υ͂ 58. κα- 
λύπτειν τινά, Ῥαῦ 150 καλύπτειν 
τὸ αι». οἰΓοατηἄδτο ΦἸϊαῦϊα 
ΤΗΝ θη “παταῤῥυεῖς ΒοΘΟΚΕ 
ΟΌΒΘΥνΟΒ: “θῖΘ μηροὶ Μιοίββϑϑθῃ 
ῃϊοΒί καταῤῥυεῖς, Ὑ7611 516. ΠαυδῸ- 
ΘΘΡΌΒΒΘΩ Ὑγϑ 6 115 ἄορι Ἡδαΐθῃ, 
ΒΟΠθυι νγ681} 416 Ε' Θὐὐαγηνν ἸοἸκ6 Πππρ' 
γοῆ ἱἵπῆθη ΒοΥδΌρΟῆοβΒ6ῃ 
ἰδ. Βα6 1 οαμποὶ 566 πον κα- 
ταῤῥνυεῖς ἴῃ {π15 5686 οι] Πανθ 
θ66η 7οἰπθα τὶν {π6 ποι μηροί. 
ῬοΥΠδΡΒ5 ὑΠπϑυθίοσ ὕπ6 μηροί, 6 ῃ 
ΠΟΥ 806 5814 ἴο πᾶν ἴδ] 16 ἄονγῃ, 
δΥΘ τηθϑηΐ [0 Παγο ἤδ]16η θα ηθν 
ἔγο {πΠ6 ἴαθ το βυγγοιπαρα 
{Ππ|6 1, 84] γν Β] ἢ πα τηθ] 64 ἀὐὐγαν. 
ΕῸΥ ὕπο ρϑηϊίνο πιμελῆς 566 118 ἴο 
ἀθρθμπά ἀρὸῃ {πὸ ᾿ἀ]θούνε καταῤ- 
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τοιαῦτα παιδὸς τοῦδ᾽ ἐμάνθανον πάρα 
φϑίένοντ᾽ ἀσήμων ὀργίων μαντεύματα. 

000 ἐμοὶ γὰρ οὗτος ἡγεμῶν. ἄλλοις δ᾽ ἐγώ. 
καὶ ταῦτα τῆς σῆς ἐκ φρενὸς νοσεῖ πόλις. 1015 

βωμοὶ γὰρ ἡμῖν ἐσχάραι τε παντελεῖς 
πλήρεις ὑπ᾽ οἰωνῶν τε καὶ κυνῶν βορᾶς 
τοῦ δυςμόρου πεπτῶτος Οἰδίπου γόνου. 

3 , 1000 χάτ᾽ οὐ δέχονται ϑυστάδας λιτὰς ἔτι 
ϑεοὶ παρ᾽ ἡμῶν. οὐδὲ μηρίων φλόγα. 1020 

οὐδ᾽ ὄρνις εὐσήμους ἀποῤῥοιβδεῖ βοὰς. 
ἀνδροφϑόρου βεβρῶτες αἵματος λίπος. 
ταῦτ᾽ οὐν. τέκνον . φρόνησον. ἀνθρώποισι γὰρ 

Τ00ῦ τοῖς πᾶσι κοινόν ἐστι τοὐξαμαρτάνειν᾽" 
ἐπεὶ δ᾽ ἁμάρτῃ. κεῖνος οὐκ ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἀνὴρ 
ἄβουλος. οὐδ᾽ ἄνολβος. 

δυεῖς. 56}: 01.: ἐκ τοῦ λέπους τῆς 
καλυπτούσης αὐτοὺς πιμελῆς “ε: 
ἐπιπτον. 

Ὗ- 9035 βα. τοιαῦτα -- μαν- 
τεὐύματα] Ηδ 5808: τοιαῦτα ὃ 
παῖς ἔλεγε τὰ τῶν ἐμπύρων μαν- 
τεύματα ξέναι; δηλονότι φϑίνειν 
ἀσήμων τῶν ἐμπύρων ὅ ὄντῶν. ὅ66 
Ῥμιοοῖ. 1238. τῖτ ποίθ. Ὄργια 
ΑΥΘ ΒΘΟΥΠΟΘ5. 4150 ἴῃ ΤΎΔΟΙ, Τ6ῦ. 
Α 650}. ϑρί. ὁ. ΤΠ.180: φιλοϑύτων 
ὀργίων. Βα βίποο ἄσημα τὰ ἔω- 
πυρά ἐστι ἄοθ5 ποῦ ᾿πὐϊππαίο ὑπαὶ 
{π6 δυβρίοθϑ 616 πποθυύαῖη ΟΥ 
ΟὔΒοῦτθ, θὰ ἀπ] Υ, 845. 15 
οΥἀθηὐ ἔχοιμι 6Π|6 Ὑγ}}010 ρα 5586, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠῪ ν5. 990 564., 10 15 Ρ]αΐῃ 
ἐπὶ ὅπ6 ρῆγαβε τὰ μαντεύματα 
φϑένει --- ὙΏ1ΟΝ βθθῖὴ5 ἀοχγῖνοα 
ἔτουλ π6 δίτιτα οὗ {π6 ϑϑουῖῆοο, 
ἴῃ ὙΠΟ ἴπ6 ἤδη 1 οὐρὺ 
ἰο αν 5βοηῃηθ πδᾶ ἀϊβδρρθαυϑᾶ -- 
Βῃοι1ἃ ποῦ 6 πἀπαουβίοοα 85. 1 
ὯῸ ΟἸΘη5 οοαἹαἃ 6 ὕποπμοθ [ἴη- 
ἔουτοᾶ, μυαῦ 85 ἐογθρθοᾶϊηρ δου] 
ΟΠ 65. 

Υ. 996. ταῦτα -- νοσεῖ] ἴ. 6. 
ταύτην τὴν νόσον νοσεῖ. 8686 ΟΘᾶ. 
Τ᾿. 289 584. 

Υ. 991. 5610].: ἐσ ἄραι" αἵ 
ἑστίαι. παντελεῖς. αἵ τὰ τέλεια 
τῶν ἱερεέων δεχόμεναι" ἢ ὅλαι" ἢ 
δι᾽ ὧν πάντα τελειοῦται. Ὑγπδΐ 

1025 

ὅστις ἐς κακὸν 

παντελεῖς ὮΘΥΘ Τη6 85,15 πησουίαϊῃ, 
Εγχέατγαῦ πὰ ΒΤ απ ΟΚ γθηᾶθυβ 10 
ΟΠ Θ5, ἴῃ ὙΠ1ῸῊ ἰηθογρυθία 0 ῃ. 
ἢ 15 ΤὉ]] ον Ὀγ Μαδαύθῃ. 8. 446. 
ηοῦ. 8.8. Τὸ βθϑιὴβ ἴο θ6Ὲ "ΠΥ ΙΥ 
τιι564 ἴῃ Ορα, ἘΠ. 901. 

Ὗ, 998. ὅ΄6Π0].: πλήρεις ὑπ᾽ 
οἰωνῶν τε καὶ κυνῶν βορᾶς" 
ἀντὶ τοῦ οἵ κύνες καὶ οἵ ὄρνιϑες 
διασπάσαντες τὸ τοῦ Πολυνείχους 
σῶμα ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ἐκόμισαν, 
καὶ οὕτως ἐμόλυναν ἅπαντας. 

γ.. 1000. “5 6Π0].: ϑυστάδας 
λιτάς" τὰς διὰ ϑυσιὼν γινομένας 
λιτᾶς. Μυβρτδνθ αποῦύθ5 Α 650}. 
δρι. 6. ΤῊ. 269: ϑυστάδος βοῆς. 

Υ. 1002. ὄρνις] ΤΠΟ Ἰαϑὺ 5.1- 
14 016 οὗ {Π15 νγογα 15. 4180 ΠΟΤΕ Ι 1η 
ἘΠ. 149. Οἱ {πὸ ρῆγαβθ ἀποῤῥοι- 
βδεῖν βοάς 5805 Οθηῆβατα Αἶϑο. 
ΔῸ ΤΌΘ ΟΚ. οατῦ. Ρ. 89 544. 

γ. 100. ἀνδροφϑόρου οἴς.] 
Αζματος ἄνδρ. ἴθ. Ὅπ6 βϑιὴ86. 88 
αἵματος ἀνδρὸς φϑαρέντος. ΟΥ̓, 
Μ΄. 8. 440. ποῦ. 8. .8.: 5.980]. : 
βεβρῶτες" ἀπὸ τοῦ ἑνικοῦ ἐπὶ τὸ 
πληϑυντικὸν μετέβη. ΟἿ. ΜΔ... 
8: 484. Ρ. 811. 

Υ. 1006. ἐπεὶ -- ἁμάρτῃ] 0} 
ἐπεί πιῖΐὰ {π6 οοπ͵αποίϊνο 566 
ΜΑΡΕΠΣ ΘΒ: 09]. τυοἱὐ. 1. 

ν. 1007. ἄνολβος) ΤῈ ΔΡΡΥ; 
νΥοϑυση θα, ὅο 1268. Α1]. 1150. 

ἵ 
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πεσὼν ἀκῆται, μηδ᾽ ἀκίνητος πέλῃ. 
αὐϑαδία τοι σκαιότητ᾽ ὀφλισκχάνει. 

1010 ἀλλ᾽ εἶκε τῷ ϑανόντι, μηδ᾽ ὀλωλότα 
κέντει. 

ὡ 3 ᾿ ᾿ ΄ 2. »" 
τίς ἀλκὴ τὸν ϑανὸντ᾽ ἐπικτανεῖν, 1090 

εὖ σοι φρονήσας εὖ λέγω τὸ μανϑάνειν δ᾽ 
ἥδιστον εὖ λέγοντος, εἰ κέρδος λέγοι. 

ΚΡΈΩΝ. 

ὦ πρέσβυ. πάντες. ὥστε τοξόται σκοποῦ. 
101 τοξεύετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε. κοὐδὲ μαντικῆς 

"7 δν τς Β -» ᾿ς Ἀλεύτ. , 
ἄπρακτος ὑμῖν εἰμι. τῶν δ᾽ ὑπαὶ γένους 1085 

ἐξημπόλημαι κἀχπεφόρτισμαι πάλαι. 
κερδαίνετ᾽, ἐμπολᾶτε τὸν πρὸς Σάρδεων 

Υ. 1008. Τ ἤαγϑ τηγ861} γοϑίοσϑα ἀκῆται. ΜΒ8. ἀκεῖται. 
180. χγϑίϑηθα {Π6 τοϑαϊηρ᾽ οὗ πιοϑύ ΜΈ, πέλῃ, ἴογ ψμΐοι {π6 Ἰαύου 
οαϊδουβ πᾶν υυϊίθη πέλει. Ετον {πΠ6 ΟαὙ ΘΚ δὺΘ ἴῃ {π6 Ππαθῖ οὗ τπιϑῖπηρ' 
{π6 οοη]πποῦϊνο ἴῃ ὑπ6 τοδί ΤΠ ΘΠ ΘΥ5. οὗ σΘΠΘΥΔΙ ϑθηΐθη 68. 

Υγ. 1013. 
ἔγοιη βοῖβ Μϑ5. ΟΥ̓ Υβ λέγει. 

γ. 1016. 
Βα 06 15 πηρουίθοῦ. 

γ. 1011. Β6Πο].: τές ἀλκή᾽ καὶ 
Ὅμηρος (1. ΧΧΤΥ͂, δ4.)" κωφὴν 
γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικέξει μενε- 
αίνων. ΠΟΙ Π6 5680].: ἀντὶ 
τοῦ ἀναίσϑητον σῶμα ὑβρίζει. 566 
ῬΊΠΟΘΝ ΘΒ. ΘΠ ΣΤ ΟΥΙΙ 95 
ΟΠανῖδ. Ῥ. 202. ΕῸΣ ὕΠπ0 Ῥῆγδ86 
τίς ἀλκὴ --- ἐπιχτανεῖν οἵ, τῦ8. 

γ. 1012. τὸ μανϑάνειν δ᾽] 
ΕοΥ {Π6 ΔΡΟΒΙΤΟΡΠμΘ δὖ {πὸ δηὲ οἵ 
ὃ ὑυτηθίθυ 5866 Η δύῃ. ΕἸ]ρτη. 1). Μ. 
Ῥ. 96, 

Υ..-1018..εἐ κέρδος λέγοι] ΕῸΥ 
π6 Ρῃγαβθ κέρδος λέγειν 566 ΒΘΙΟΥ 
ν. 1320, κέρδη παραινεῖς. 

Υ. 10156.. Ββ΄68ο!].: ἀνδρὸς 
τοῦδε' ἀντὶ τοῦ ἐμοῦ. Οπ {Ππ6 
δοηλ ον ἀθροπάϊηρ' προ η6 γ ὺὉ 
τοξεύειν 566 Μδύ!ῃ, 8. 850. Ἐ οπὲ 
δ. 108: ᾿θ 1; 

Υ. 1016 584ᾳ(ἅ. κοὐδὲ -- εἰμι] 
ΤἼΘ ῬΓΟΡΘΥ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏ, κοὐδὲ μαν- 
τιπκὴ ἄπρακτος ὑμῖν ἐστι κατ᾽ ἐμοῦ, 
γγε5 ᾿πγ ο θα ὈγΠ6 ροσῦ ὑπτι5: δὴ ἃ 
Ι δὴ ποῦ ουδὴ υαπὐγϊοα ὉΥ 
ΡΙΟΡΠΘοΙο5 οὖ γοῦῖ "δ ἃ 5, 
Ἡππμ. ΕῸΥ {π6 Ρἴιγαβα ἄπρα- 

ΒΥΆποΙς απ Ηουδη πη οπῖξ δ᾽. 

Ι πᾶν τοϑίοτοα λέγοι ἔγοπι 1.8, ΒύαηοΚΚ γϑαᾶβ φέρει 

Ἐνϑη ἔμθη {πὸ ρΡ88- 

χτοὸς μαντικῆς οἵ. Μὰ}. 8. 846. 
ποΐθ. 

Υ. 1016 5ᾳ. τῶν δ᾽ - πάλαι] 
ΞΟΠΊΘ ΘΧΡΙ αΐπ: ὑπὸ δὲ τῶν γένους, ᾿ 
50 πε οἵ γένους ἸΔΥ 6 ϑααϊ- 
γϑ]οηὺ ἰο οἵ ἐγγενεῖς, οἵ, ν. 289. 
Ι Φπϊπὶς {π|5 πηδε ϑίδθοίουυ πᾶ 
Βανθ ΠΈ016 ἀοαθύ ὑπαῦῷ ἔμθῖθ 15 
ΒΟΙῚ6. ΘΟΥΤρύϊοη. ὃ 6} 0].: κἀκ- 
πεφόρτισμαι" πεπραγμάτευμαι, ΐ 
προδέδομαι, φόρτος γεγένημαι. 
ἐποιήσαντό με φόρτον. Καλ- 
λίμαχος. ἴπ αθήδη: 10} Ὀΐπ 
γουτδύμθη ἀπ γογκαῦί, Οἱ, 
ῬμΙοοῦ. 978: πέπραμαι κἀπόλωλα. 

Υ. 1018.88. Βομ].: τὸν Ὁ 
ἤλεκτρον" Σάρδις, πόλις 4υ- 
δίας, παρακειμένη τῷ χρυσοφόρῳ 
Πακτωλῷ. Ἐπιβίδ τί οὰ Οαγ588. 
Ρ. 1488, 27. (Ρ. 180, 18): Σοφοκλῆς 
μέντοι ἐτόλμησε ᾿καὶ αὑτὸν τὸν 
χρυσὸν ἤλεκτρον εἰπεῖν ἐν τῷ" 
κερδαέν ετ᾽ -- ἤλεκτρον. ῬΙΪΩΥ 
ΒρΡϑδκίηρ οἵ ροἹά Ἡ. Ν, 88, 28: 
πρΙοαμαα6 απἰϊηΐὰἃ αὐροπεὶ 
ρΡογίΐο οϑῦ, οἹοούγσι τα νοδϑ- 
ΠΥ. 66 Βατέτι. Μγίύμοὶ]. Τ'. 1|, 
Ρ. 981 566. 

1 ᾶγο 
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ἤλεκτρον, εἰ βούλεσϑε. καὶ τὸν Ἰνδικὸν 
1020 χρυσόν" τάφῳ δ᾽ ἐκεῖνον οὐχὶ κρύψετε, 

ς 

οὐδ᾽ εἰ ϑέλουσ᾽ οἵ Ζηνὸς αἰετοὶ βορὰν 1010 

φέρειν νιν ἁρπάξοντες ἐς Διὸς ϑρόνους. 
οὐδ᾽ ὡς μίασμα τοῦτο μὴ τρέσας ἐγὼ 
ϑάπτειν παρήσω κεῖνον. 3 ᾿ 5 ς Ο 

ξὺ γαρ οἱδ΄. οτι 
1020 ϑεοὺς μιαίνειν οὔτις ἀνθρώπων σϑένει. 

'πίπτουσι δ᾽. ὦ γεραιὲ Τειρεσία, βροτῶν 1045 

χοἑΐ πολλὰ δαιθοὶ πτώματ᾽ αἴσχρ᾽. ὅταν λόγους 
αἰσχροὺς καλῶς λέγωσι τοῦ κέρδους χάριν. 

ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 

φεῦ 
ΒΕ. 5 3 , Σ 7 

ἄρ΄ οἰδὲν ἀνθρώπων τις. ἄρα φραζξεται. 

ΚΡΈΩΝ. 

1090 τί χρῆμα; ποῖον τοῦτο πάγκοινον λέγεις ; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

“ , ΄ 2 , 
οσῳῷ κράτιστον χτηματῶν εὐβουλία; 1050 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὅσῳπερ. οἶμαι, μὴ φρονεῖν πλείστη βλάβη. 
ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 

ταύτης σὺ μέντοι τῆς νόσου πλήρης ἔφυς. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὐ βούλομαι τὸν μάντιν ἀντειπεῖν κακῶς. 
ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 

Ἰοδῦ καὶ μὴν λέγεις. ψευδῆ μὲ ϑεσπίξειν λέγων. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

τὸ μαντικὸν γὰρ πᾶν φιλάργυρον γένος. 

Υ. 1028. οὐδ᾽ ὡς οἰς.] Ν6 γ6 
ἴθ οουτϑοῦ ἴῃ Ἰοϊηϊηρ' ὕΠ6 Ῥαγθ10 165 
{ππ8: οὐδ᾽ ὡς μὴ, οομαρδγΐηρ Οθά. 
Ο. 848: οὔκουν ποτ᾽ ἐκ τούτοιν γε 
μὴ σκήπτροιν ἔτι ὁδοιπορήσεις. 

Υ. 1020 5ᾳ. πίπτουσι -- πτώ- 
ματ᾽ αἴσχρο, ] 866 51 Π|1180 Ρῃγ 565 
τ ΜΑΙ; 8. 5 νοῦ, 8. οι 
ὥς 104. 3. γος 

Υ: Ἰρϑηοννον πολλὰ δεινοὶ] 
ὅο ῬμηΠοοῦ. 3ὅ2: ὦ πόλλ᾽ ἐγὼ μο- 
χϑηρός, ΜΈΘΓΘ 5686 ποίθ. 

Υ, 1027 54. ὅταν -- χάριν] 
ἘΟΥ ὑπο βοηθτηθηὺ οἵ. Οθα. Ο. 1714: 
σχληρὰ μαλϑακῶς λέγων. ἘΠυγΥ. 

106 

Ἡἱρροϊ. ὅ0ὅ: ταἰσχρὰ δ᾽ ἣν λέγῃς 
καλῶς. 

Υ. 1080. 56}01.: ποῖον τοῦτο 
πάγκοινον᾽ τῷ βίῳ κοινόν. ἐπεὶ 
εἰπὲν ἂρ οἶδεν ἀνθρώπων 
τις, καὶ καϑόλου ἔλαβε, πᾶσι κοι- 
νὸν καὶ φανερόν. 

Υ. 1084. τὸν μάντιν] ἷἰ. 6. 
Εἴτα ὙΠῸ 18 ἃ ΡΥΟΡμ οί. Οὲ. 
Μεύτῃ. 8. τ. 

Υ. 1086. τὸ μαντικὸν -- γέ- 
νος} Βατίρ. Τρῃ. Α. ὅ20: τὸ 
μαντικὸν πᾶν σπέρμα φιλότιμον 
κακόν. Ὑε παν {86 ὑθβυπηοην οὗ 
ΤΏΘΩΥ ϑαῃμοῦβ ὑπαῦ ὑπ ἂνὺ οὗ ρτο- 

᾿Ξ 
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ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ, 

τὸ δ᾽ ἐκ τυράννων αἰσχροκέρδειαν φιλεῖ. 

ἜΠΟΡΈΩΝ; 

ἄρ᾽ οἶσϑα ταγοὺς ὄντας ἂν λέγῃς λέγων; 

ΤΕΙΡΕΈΣΙΑΣ. 

οἶδ᾽ “ ἐξ ἐμοῦ γὰρ τήνδ᾽ ἔχεις σώσας πόλιν. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

1040 σοφὸς σὺ μάντις, ἀλλὰ τἀδικεῖν φιλῶν. 

ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 

ὕρσεις μὲ τἀκίνητα διὰ φρενῶν φράσαι. 1000 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

κίνει. μόνον δὲ μὴ ᾽πὶ κέρδεσιν λέγων. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

οὕτω γὰρ ἤδη καὶ δοκῶ τὸ σὸν μέρος; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὡς μὴ ᾿μπολήσων ἴσϑι τὴν ἐμὴν φρένα. 

Υγ. 1051. Ὀϊπᾷ. αἰσχροκερδέαν. 

ῬΏΘΟΥ νγῶβϑ τηϑθ ἃ τηθϑ 8 οἵ ρ'ϑ1πη 
ἴῃ ὑποϑ ὑπη65. ΟἿ, Αὐἱδίορῃ. Αν. 
904---Ι00ὅ. Ῥδο. 1045 54ᾳᾳ. ΡΙαΐο 
46 Πρρ. ᾿ 8604. Β. Ο. Ιβοοῖαῦ. Δ6- 
σῖποῖ,: 8.:ὅ. δὲ 7: 

Υ. 1087. τὸ δ᾽ ἐκ τυράννων] 
'. 6. οἵ τύραννοι. 85,66" δῦ ν. 198. 
ΤῸ ὅπ βθηθπηθηῦ ΝοΥθ ΘΟΠΡ ΓΒ 
Α7. 1860: τόν τοι τύραννον εὑσε- 
βεῖν οὐ ῥάδιον, δααΐηρ: 10 15. ἃ 
ΘΟΙΏΠΠΟἢ βαρ, ἡ γὰρ τυραννὶς 
ἀδικίας μήτηρ ἔφυ. 

γ. 1038. ταγοὺς --- λέγων] 
Οὴ {πὸ ἀοαθ]α δοοιιϑηῦίνγθ 566 
Μεαύθη. 8. 410. β.; οἡ {πΠ6 ῥ]αγαὶ 
ν. 10. ἃρονϑ. 

Υ. 1089. ἐξ ἐμοῦ --- πολιν] 
ΕΟΥ ὈΓΥ τῦ δϑϑιϑύϑηοθ γοῖ 
ΒοΙά ἐπ15 οἵὖγ πη βϑδέοίγ. Οἱ, 
θτῦ. 1141. Τὸ νγᾶὰβ αὖ {π6 1τηϑύρο- 
ἰΐοη οὗ Τιγθϑῖαβ ὑπαῦ {π6 βοὴ οἵ 
Οὐθοῦ, ὑγποῖὴ ΟΡΠΟΟΙΘΕ 04115 Μο- 
σδγθιιβ, οὔ ουβ Μϑηοόθοθιιβ, ἀαγοίθα 
15 11|6 ΤῸΥ 15 οοπηΐσυ. ὅθε Ἐπ Υ. 
Ῥμβορηῃ. 918 5644. 

Υ. 1041. “τἀκίνητα Οὐ Οδά.Ο, 
624: οὐ γὰρ αὐδᾶν ἡδὺ τἀκίνητ᾽ 
ἔπη. 196: ἃ δ᾽ ἐξάγιστα μηδὲ 
κινεῖται λόγω. δοΠοὶ.: τὰ ἀῤῥη- 
τὰ μὲ δημοσιεύειν ἀνακινεῖς. - 

Υ. 1048. οὕτω -- μέρος] 
Κ0Π01.: οὕτω νομίξεις, ὅτι ἐπὶ 
κέρδεσι λέγω; Βαὺ Τιγοβῖαθ οοπ]α ὦ 
ποῦ 51 {π15, ἃ5. Οὐθοι μϑᾷ δἰ γθθανῦ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙν το] ἰπὶ ὑπαῦ δ. νου ϑ 
Ῥτοσροᾶθα ἔγοιη ᾧ' ἀθϑίσο οὗ ρδΐῃ. 
ΒΟΘΟΚΕ Ππὰ5 ἰηδουργοίθα {Π6 ρΡδ8- 
Βᾶρο ὕππϑ: 4(ὸ 1 ΠΟΥ͂ 5661 0 
γοὺ ἤο ΒρΘ81Κ ἔου πὸ ΡΌΓΥΡΟΒΘ 
οἵ οχδούϊηρ 50η16 ρσ Οἵ ἔγοτα 
γοῦῦ ΤΠ6 πηθϑηϊηρ 15: 1 σου δ ]Υ 
οχρϑοῦ 0 βίῃ τοι γοῖ; [ῸΥ γοῖι 
ὙΧ11 αἸΙΟΚΙΥ ρογοοῖνθ {πα 1 δὶ 
ἴὰΥ το Οουγίηρ' ΥΟῸΣ ἔδυ αν, 
ΒΙη068 1 δ ἀθοιιύ [0 {61} γοῦ ἔδατ- 
8] πϑν8. Οὐ ἴπ6 πνογᾶϑ τὸ σὸν 
μέρος οἵ, Τυδομίη. 1217: κοὐ καμεῖ 

τοὐμὸν μέρος. 
προ ὰ 1044. ὙΦ ΣῊΝ ἐμπολήσων" 
ἐξαπατή ησῶν. 
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ΓΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

1040 ἀλλ᾽ εὖ γέ τοι χάτισϑι μὴ πολλοὺς ἔτι 
τροχοὺς ἀμιλλητῆρας ἡλίου τελῶν, 10θ0ῦ 

φ' -»" » 

ἐν οἷσι τῶν σῶν αὐτὸς ἐκ σπλάγχνων ἕνα 
-» 3 

νέχυν νεχρῶν ἀμοιβὸν ἀντιδοὺς ἔσει" 
3 “τὸν , » » " ᾿ ’, 
ἀνϑ' ὧν ἔχεις μὲν τῶν ἄνῶ βαλὼν κάτω 

1060 ψυχήν τ᾽ ἀτίμως ἐν τάφῳ κατῴκισ [000 ψυχή μὼς ἐν τάφῳ κατῴκισας 
ἔχεις δὲ τῶν κάτωϑεν ἐνθάδ᾽ αὖ ϑεῶν 1070 

ἄμοιρον. ἀκτέριστον. ἀνόσιον νέχυν. 
τε “ ὧν οὔτε σοὶ μέτεστιν οὔτε τοῖς ἄνω 

Ἄ; ΑἸ ΑΝ 9, » ᾿ 
ϑεοῖσιν. ἀλλ᾽ ἐκ σοῦ βιάξονται τάδε. 

Υ. τολ 56. μὴ πολλοὺς - 
τελῶν] Τροχοὶ ἁμιλλητῆρες ἡλίου, 
πὸ γδοΐηρ γγ66}]58 οὗ {Π6 τη 
5. {πΠ6 5816 85 ἁμίλλας τροχῶν 
ἡλίου, 1η8 οοπύοδβίϑ οἵ {86 
5Ὸ π᾿ 5 Π66]5. 1. 6. ἴμ9 ὙΠ016 
ΒΡδοΘ οὗ {π6 5.}᾽5 ΘΟΙΥ56, 

᾿Π 416 511η5 ᾿ΟΌΤΠΘΥ ἴῃ 9Π86 ΘΟ ϊπτιθα 
ΘΟΌΥΒ6. ἔχοι [15 δίδυθηρ ἤο Π15 
βού ηρ,, 1.6, Π6 βρϑὸθ οἵ ὁη6 δύ. 
ΤῊΘ 5661 νγῶβ απἰΐθ αὖ [ρου τὸ 
5ρΘ ες {ππ5... ΔΙ που ρ Π6 Καθνν Π15 
Ῥγθαϊούϊοηβ ἴο θὈ6 οἢ πθ ον οἵ 
ϑΘΟΟΙΏΡ Ι5Ππηθηῦ. 1 ποϑᾶ 5 ΓΟΘΙΥ 
δα τπῳΐ τελῶν 15. π6 ἐπύατα ρδ7- 
{10 1}16. 

Υ. 1047. ἐν οἷσι] ῬΗΙ5 ρῃγδ86, 
ἡ πολλοὺς -- τελῶν, ἐν οἷσι οἷς, 

᾿ς βΒαϊίθα ἴο δ Ἔχοϊ θα απᾶ ΠΏΡρΟΒ. 
ἵμρ' δίγ]8 οὗ βρθθοῖ, βίρῃιἔνγίηρ: 
ΔΙΡΟΥ ἃ ὙΘΙῪ 5Ποτὶ ὑἴτη 6. δο 
ἴῃ Οοᾶ, Ο. 619 54ᾳ.: μυρέας ὃ μυ- 
ρέος χρόνος τεκνοῦται νύκτας ἡμέ- 
ρας τ΄ ἐὼν, ἐν αἷς οἴο. Ἐ]Θούγ. 
180 54. 

Υ. 1048. ἀντιδοὺς. ,ἔσει] 50 
Οδ8. ΕΒ. 1146: οὐ σιωπήσας ἔσει : 
866 Οδ6ᾶ. ΕΒ. 928. 

Υ. 1049 5ᾳ. Β'6Π01.: ἔχεις βα- 
λών" ἀντὶ τοῦ ποθ δα ἠδ 
τὴν τῆς Ἐν ΑΝ υμο Ἕ ὙΪΟΙΙΗῸ5: 
τὸ ψυχὴν καὶ πρὸς τὸ βαλὼν καὶ 
πρὸς τὸ κατῴκισας λάμβανε κατὰ 
συνεχδοχήν. ΤΕ ἐπ|5, δ5 1Ὁ ΔΡΡΘΘΥΒ 
[10 1τὴη68,) 15 οογγθοῦ, 1 Ἃο ποὺ 8566 
ΠΥ 16 5Πο. ἃ ποδί ταῦθ γΤΘβρθούϊηρ' 
π6 φσοηϊῖνο τῶν ἄνω, ΘΗ 15 

ΘΥ ἀΘ ΕΗ Υ οἰτπΠοΥ ἀθροπάθηῦ ἀρΟη 
{π6 βαρθδίδηίινο ψυχήν, ΟΥ̓ ὌΡΟΠ 
ΒΟΙὴ6 ψγογχά, ὑπ 1468 οὕ ὙΠΟ. 15 
᾿πηΡ] 164 1ῃ ψυχήν, 5 τινά οΥ ὄντα. 
ἀνϑ' ὧν 15 ααϊδθ ἃ Θοιηηοη Θαα]- 
γϑίθηῦ ἔον διότι. 

Υ. 1061 5ᾳ. ἔχεις δὲ -- »νέ- 
κυν] ΤΟ ὁρηϑύγι οὐ] 0 ἢ 18: ἔχεις. 
δὲ ἐνθάδε αὖ νέκυν ἄμοιρον τῶν 
κάτωθεν ϑεῶν. Βα 916, οὁἢ 
[8 9 ΘΟὨΤΥΔΙΥ, γοὰ ἢδνο 8 
ἀροδὰ ϑη ἀορυϊνϑθᾶ οὗ οοιι- 
Ἰηπηΐοη γι {πΠ6 Βη 8465. ΟΣ 
π6 ρῆγαβο οἵ κάτωϑεν ϑ'εοί 5668 
γ. 819, 

Υ. 10ὅ2. Κ΄. 680].: ἀνόσιον᾽ μὴ 
τυχόντα τῶν ὁσίων νῦν. Επυ5ύδ- 
πὰ 5 Ρ. 329, 81 (ρ.͵ 32, 41): ἀνό- 
σιος πάλαι ποτὲ ἐδήλου τὸν ἅἄτα- 
φον. 

Υ͂. 1068 85ᾳ. 5. 6Π0].: μέτεστιν᾽ 
ἐξουσία δέδοται" λέγει δὲ τῶν Ψε- 
κρῶν. ἐκ σοῦ δὲ βιάξονται καὶ οἵ 
ἄνω ϑ'εοὶ ἔχειν αὐτὸν ἄνω ἄτα- 
φον. ὧν 18 ΘυἹ θη ὑΠ6 ΠΘΌΡΟΥ 
σομοΥ, ἴον τάδε Ὀϑίον πηϑὺ Ὀ6 
τρίθυσθα ἰο 10. Τὴ 56η86 15: ὕῃο 
τἰρηὶ ΟΥ ΡΟΥΘΥ ΟΥ̓ΔΥ ὑμὲ5 (1. 6. 
ὑῃ 86 ΟΠ αΣἑΘΙ οἵ ῬΟΙγηΪΟ 68) 
18 ποὺ ΤΥ τοανῖποο;. ΠΟΥ 
ἐμδωῦ οὗ ὑπ ροάβ δῆθονβ, Ραΐ 
ἘΠ ΘΥ (0π6 ροῦβ ΔθοΥ 8) 8.Υ6 
ἔογτοθα ῬΥ {πμ86᾽ ἴο τϑύδίῃη 8 8 
ΘΟΟΥΡΒ6 οὐ ῬοΙγπΐοοβ πὶ ΠΘΙΥ 
ΟὟ ἢ ανῖβαϊ οὐΐοη. ΕῸΥ {πθ6 
Ρ᾿γαΒ6 τάδε βιάξομαι 866 ν- 66. 
ἔου μέτεστί μοί τινος Υ. 48. 
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ΤΟδῦ τούτων σε λωβητῆρες ὑστεροφϑόροι 
λοχῶσιν “Διδου καὶ ϑεῶν Ἐρινύες 1076 

ἐν τοῖσιν αὐτοῖς τοῖοδε ληφϑῆναι κακοῖς. 
καὶ ταῦτ᾽ ἄϑρησον εἰ κατηργυρωμένος 
λέγω. φανεῖ γὰρ οὐ μακροῦ χρόνου τριβὴ 

1000 ἀνδρῶν. γυναικῶν σοῖς δόμοις κωκύματα. 
[ἐχϑραὶ δὲ πᾶσαι συνταράσσονται πόλεις. 1080 

ὅσων σπαράγματ᾽ ἢ κύνες καϑήγισαν. 

Υ. 10601--οά. 1 πᾶνθ Ὀγδοκοίοα Π6586 ὙΘΥΒΘ5. 8ἃ5. βΒρετγίοιϑ. [Π) 1} - 
ἀοτῖ οπιῖΐβ {Π6ῃη.] 

Υ. 1τ0ὅδ. τούτων] ὃ0 ἀθονϑ 931. 
τοιγὰρ τούτων οἷο, ὃ66 Μαεαύθῃ, 
8. 864. δηα Ο64. ΚΒ. 1444. 5Ο0ΒΟ].: 
ὑστεροφϑόροι αἴ ὕστερον μέλ- 
λουσαι, βλάψαι" καὶ τὸ λοχώῶσι, γὰρ 
τὴν οὐ παραχρῆμα, ἀλλὰ τὴν ἐς 
ὕστερον ἀψοφητὶ τιμωρίαν δηλοῖ. 
τὸ ἀρσενικὸν δὲ ἀντὶ τοῦ ϑηλυ- 
κοῦ ἔταξεν, ὡς καὶ τὸ σωτῆρι 
τύχῃ (ὁ α, ἢ. 81.). Εγέαταϊς 
αποίθ5. Αθβοῖ, Δρ᾿ ὅ8: ὑστερόποι- 
νον Ἔρινυν. ΟἿ, νβ. 1108 56. 

Ὑ, 1066. Ἄεδου -- Ἔριν ὑες] 
Ἡ ΘΥ 1 ἃ ἢ ἢ ΟΌΒΘΥΥ 65 ὑπεαὺ πὸ ἀνθῃ- 
ΘΟΥΒ οὗ {π6 σοἂάβ οὗ ἤϑᾶυϑηῃ δηᾶ 
611 αὐ τηϑϑηΐ. 
Υ. 10ὅ8. 5. 6]}10].: κατηργυρῶω- 

μένος" ἀργύρῳ πεισϑ' είς. Βο 6 ΟἸΚ ἢ 
ΘΟΠΙΡΘΓΘΒ Ῥιη ά. ΡΥ. ΧΙ, 42: φω- 
νὰν ὑπάργυρον. 

γ΄, 109 5 φανεῖ ---κωκύ- 
ΠΧ ΔΝ βου ἄρθ]αν 15. ροορίϊ- 
ΟΠ τορυθϑθηϊθα ὃ58 θοῦ ο 5Π0 
ὑπαὺ ὙΠῸ ΜΨ{1]1 θ6 Βπόονη ἴῃ 8 
ΒΠῃογχύ {η6. ὅο Οδᾶ, Ο. 009. ΑἹ. 
6040 544ᾳ. δᾶ 1714. 5.6 Πο].: ὧν - 
δρῶν, γυναικῶν" λείπει ὁ καί: 
καὶ γυναικῶν. Ενξατγαῦ γοίθυβ ὕο 
Κιυῦθυ οἡ ΑὙΙΒΙΟΡΒ. ἤδη. 17. 

Υ. 10601---10064. ἠχϑραὶ δὲ -- 
ἐς πόλιν) Ἐτνέαταϊ, ψπο 15. [01- 
Ἰουϑά ἣγ ΗἩ βουτάϑη πη, ποίϊοθϑ ὑπαῦ 
ὑπ οχρϑαϊίοη οὗ ἐπ Ἐρίροηϊ, 
ἀγῖνθη ὈΥ ρδύθυῃδι παύτγϑα, 15 ἴοσθ- 
014 ἴῃ ἔπθβθ νϑῦβθϑ. ΕἾΟΥ Π6]ν 
ἔαῦμπουθ πδα Ἰϑῖῃ πηθπανιθα δοορογά- 
ἴῃρ ἴο τ ρι65. αΡΡ]. δα Ἠγ- 
Θίηιι5 ἴδ. ΧΧ, 58 [Ἰβϑοογϑῦ. 
Ῥδηδρ. 8. ὅ4. δ. ρΡ. δ6. οα, ΒΕΚΚ. 
Ῥδηδίῃ ὃ. 1608 544. Ε]εὐαίο. 8. ὅ8. 

γε οδηποῦ δαπηῖ ὑπ6 1ηὐουργθύδ- 
ἰΐϊοη οὗ Βορθοκῆ: ὑπδῦ 676 15 
ἀϊβίυ θποδ.. 10. ΟΥΘΥΥ ὁπ 
ΠΘΥ͂Θ ἃ ΟΟΥΡ56 1165 νίύποαυΐύ 
ῬαγΙ18], Ροϊηθπρ ἴο ὑπ ἀαβίσπο- 
ἰΐοῃ οὗ ΤΏΘΡ65. 1561 ὈΥ {Ππ6 νΘΙῪ 
ΔΙ μῦν, Ὑυ1Ὸ ἢ {π6 τογὰ] Ποῖι86 15 
ἃ θοῦ ἴο βιιῆου. Βοβιᾶθβ οὐπον οΟὉ- 
7θοὕϊοηϑ ἴο {Π15, 10 νγουἹα πᾶν "6 6 ἢ 
ὙΘΙΥ ΤὉΟ]15}}. ἕο 'ΓΙσθβίθβ, δὐου Π6 
δα πηϑηὐοηθα ἐπ ᾿πηρίοιι5 ἀθϑᾶ οὗ 
Οτγθοι, πα {πὸ πθᾶνν Ρααβ ητηθηΐῦ 
ὙΠΟ νγῶϑ ᾿πητηθ ἀϊδίου ἐοὸ ΤΌ]]ονν, 
ἴο τηξ Κα τι80 οἵ πΠ6 ρ'θηθυδϊ τϑιηε 
ὑπαῦ 811 οἰ165, ἴῃ ὙΠΟ ἃ ΘΟΥΡδ6 
γνῶ Βα γα ἰο 116 πη θα 64, ὙγΘΥῸ 
νγοηῦ ἤο ΡῈ ογϑυϑῆσοσῃ. πὸ δᾶ- 
Ἰθοῦῖινθ ἐχϑραί ἴοο ὁου]α ΠΘΥΘΥ 
βᾶνθ Ὅθθη τιϑοά ἴῃ ὑπᾶῦ 561η86. 
ΤΙ οχρϑαϊίοη οὗ ἴπ6 Ερίρομῖ, ἃ5 
Ὑγἃ5 ὈΘΙΟΥΘ ᾿η ΘΟ ΘΩ͂, 15 ΘΥ Ια ΘΗ ἸΥ. 
ΠθΥθ ρυϑθαϊοῦβα, ΥΥΠΘΕΠΘΥ ΞΟΡΠο- 
6165 τηϑθ ΤΊγΘϑιαβ αὐίου {Π15 Ργό- 
ῬΆΘοΥ, τηδῪ υγἱῦἢ γθῶϑοι Ὀ6 ἀοαθὲθα, 
Ἐὸ ΒοθοΚἢ ΤΡ ΟὈΒΘΥΥΘΒ 
ὑπῶῦ ὉΠΟΥ6. δῖ6 τηϑύουβ οοηθαϊηρα 
ἴῃ Ὁ ΠΘΙΠΘΥ ΔΡρυοργϊδῦθ ΠΟΥ ἴῃ 
ϑοορογάδποθ νὰ ὑπ ΟΥ̓ΘΥ ΘΧΡΥΘ5- 
510η85 οὗ ΤΊγΘβΙδϑ, 

Υ. 1061. ἐχϑραὶ -- πόλξις]} 
ΑἸ! 86 ΟΥὉ165 ἔπα]1}1 οὗ πεαύγϑα 
ἀραϊηθέ {60 ἃγθ' ὁχοιίδα, 
'. 6. 811] 6η6. οἱδ165 ραγσϑαθ ὕπ66 τὰ τῃ 
μαίγοα δηα αἴθ δχοιίθα [0 νγᾶΐγ. 
ὟγΥο τρτιϑὺ ποῦ βρροβθ σῇ ΗθΥ- 
τ δα πὶ ὑπαὶ ἐχϑιραΐ 15 ΡΥΟΪΟΡ ΘΑ 
πι8684 ἴον ὥςτε γίγνεσθαι ἐχϑραί. 

Υ. 1002. 5.6}}0].: καϑηγισαν᾽" 
ὠδτὰ ἄἅγους ἐκόμισαν. Το ὨΘΑΥΙΥ͂ : 
1π6 ὅϑῖη86 ριυσροῦύ ὙΎΙα,: εἰς δὲ 



᾿ς τὸ ὅσων μὴ λάβης 

ἜΘΡΕΥ 108. Ὑἱίο8, 

“Ὁ κυ Ὅτ δου 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ. 109 

ἢ ϑῆρες, ἤ τις πτηνὸς οἰωνὸς, φέρων 
τ΄] ἀνόσιον ὀσμὴν ἑστιοῦχον ἐς πόλιν.] 
Ε 100 τοιαῦτά σου. λυπεῖς γάρ. ὥςτε τοξότης 

ἀφῆκα ϑυμῷ καρδίας τοξεύματα 108. 
βέβαια, τῶν σὺ ϑάλπος οὐχ ὑπεχδραμεῖ. 
ὦ παῖ. σὺ δ᾽ ἡμᾶς ἄπαγε πρὸς δόμους. ἱ ἵνα 
τὸν ϑυμὸν οὗτος ἐς νεωτέρους ἀφῇ, 

ς ΙΟΤ0 καὶ γνῷ τρέφειν τὴν γλῶσσαν ἡσυχωτέραν. 
τὸν νοῦν τ᾽ ἀμείνω τῶν φρενῶν. ἢ νῦν φέρει. 1090 

ἈΞ ΟΤΟ Σ, 

ἁνήρ, ἄναξ. βέβηκε δεινὰ ϑεσπίσας. 
ἐπιστάμεσϑα δ᾽, ἐξ ὅτου λευκὴν ἐγὼ 

[Υ. 1071. ὧν νῦν φέρει. 

ἔξωϑεν ἐπὶ, 
ἀλλὰ πρὸς τὸ καϑήγισαν, οὕτω, 
καϑ' ὅσων ἥγισαν, ἤγουν μεμια- 
σμένως ἔφερον. ἄγος γὰρ τὸ μύ- 
σος. ὥὅθθ ὀοϊῆση. Οοἡ ΑΥΙΒΟΡ ἢ. 
ῬΡΙαί.681. Ἡ δου ἃ ἢ ἢ ΟΌβουν 5 ὑπδὶ 
καϑαγίξζειν 15. ποῖμοΥ ἔου πα 6156- 
ὙὙΠΘΥΘ 1 ἃ σΘὨΙ ν6, ΠΟΙ οδῃ ἴὖ 
6 Θοηδύχιθα 850 ἴῃ {Π18 ΡαΒΒ8 66, 
ΤῸΓ ΘΥΘΥΥ͂ ὉΠ6. Ὑ01}Π πότ ΠΥ Ἰοΐῃ 
ἐπ ου 5 ὅσων σπαράγματα. ΤΠΘΥΘ 
5. πὸ ἀουθὲ ὑπαὶ ὅσων σπαράγματα 
15. δ πηπβιδὶ ΡΏγα56. ἴῃ Π6 5686 
Ἡθγπα τ π ϑηα Β ο6 ὁ Κα ΒΌΡΡΟΒΘ, 
ὅσων ἀνδρῶν σπαράγματα, 1. 6. 
ὅσων ἀνδρῶν σώματα ἑσπάραξαν 
καὶ οἴο, Τῶρτοθ τὶ ΒΟΘΟΙΚἢ {πὰ 
καϑαγίξειν ῖ56. ἴο οοῃϑοογδῦθ, 
δα 6 πι864 οἵ ὑπ6 ἀθϑδᾷ τηϑϑπ5 

ἴπ ὑΒΊΟῊ 
Β6156 10 15 ΠΟΥΘ τιϑ6 6 νυ σγοδῦ Ὀ1- 
ἰβιηθϑδ: ὅο ὙΠΟΒ6 ὕἤοτῃ ΠῚ 5 
ἀορ5 ΡΔΥῪΥ ὑπ ᾿δϑι Υἰΐθ5, αου- 
Βα 8 ἂἃραᾶ Τοπρίη. 1ΠΠ|.2. γῦπες 
ἔμψυχοι τάφοι. Οὗ ἃ ΤΕ Ἐπ- 
ΠΡ Πἰῦ: Ρυιβοίν, ὙΙ,: ν' 688 
εα, Ῥαΐβθο0ῃ.): οὐ] 611 οοημ ἀθθ δύ 
ΤΠ ΘΙ Τα ΒΘΘΡΌΪΟΤΟ; ἃπα 850 γγ8 
τησιδὺ οχρίαΐη ΕἸ, 1487 5ᾳ.: πρό- 
ϑὲες ταφεῦσιν, ὧν τόνδ᾽ εἶκός ἐστι 
τυγχάνειν. 
Δ. 1064. 5.980].: ἑστιοῦχον" 

τὴν ἔχουσαν ἑστίαν καὶ βωμούς. 
ἑστιοῦχον ἐς πόλιν'᾽ ἀντὶ τοῦ 
ἐπὶ τὴν ἑστίαν τῆς πόλεως. 

Ἐπ τ 

Υν. 100 88. ὅθ ΒοἹ.: τοιαῦτα 
κατὰ τῆς καρδέας σου τοξεύματα 
ἀφῆκα μετὰ ϑυμοῦ. Ἠδθτδπη 
δα ΒΟΘΟΚΕ Ἰοΐη καρδίας τοξεύ- 
ματα, τθϑηϊηρ ὑπ 6 ἀατὺβ  ΒΊΘΠ. 
ΠΥ α55 ὕΠπ6 τϊηα οὗ Ογθοη, 
Ραῦ γϑηάθυ αἰ Πυθα ὑπ 6 νγογᾶθ 
σου ϑυμῷώ. Ἠογμπδηπ: οἡ 86- 
οοπηύ οὗ ἐγ δῆροι. ΒοΟΘΟΙΚΗ: 
ϑαϊηδί {ΠΥ πϊηα. οἷ, ν, 1084. 

Υ. ιο67. τῶν σὺ ϑάλπος) ὃο 
ἔϑαλψεν ἄτης σπασμός ΤΎΔΟΗ. 
1084, μανέαι ϑαλπουσι Αρβοῃ. 
Ῥτόχη, 878... θη τῶν ἴογΥ ὧν 566 νυν. 600. 

Ὑ. 1068. ὦ παῖ, σὺ δ᾽] Οχ 
ὑπ6 Ῥοβίθίοη οἵ {πὸ νοχᾶβ σὺ δέ 
566. Μ δίψῃ. δ. 812, ὃ. 

,. 1011. τὸν νοῦν -- φέρει} 
1. ὉἹα. δ 651 ἰὴ ὅθοθοδο᾽5 Μίβο. 
Θην, γο]. Π. νυ. ΤΥ. ». Τ07. ον- 
Βθύγθδ: Ὅπ ροθὺ βθϑιηβ ἴο ΠδΥθ 
δα ἴῃ τηϊπηα ὑνο πιοᾶθ5 οὗ δοπὶ- 
Ρδγίβοι, πϑῖθμοΥ οὗὨ νυ πο Π6 Θοιη- 
ΡΙοίοα: τὸν νοῦν τ᾽ ἀμείνω τῶν 
φρενῶν τῶν νῦν͵ (αὐτῷ οὐσῶν), 
δπα τὸν νοῦν τ΄ ἀμείνω ἢ ὃν νῦν 
φέρει." --- Βα 1 βορμοοῖθβ πδᾶ 
γγΙΒηῃ 64 ἴο 58 0 ὑπ15, π6 σου] ἀοιθύ- 
1655 ἢδν υυγιὑΐθη τυ μδὺ ΒΥ απ οΚὶ Π85 
ῬΡιοροβθᾶ, ὧν νῦν φέρει. ὙΥΒΙΟΙ 
οἰ ογϑύϊοη 1 δῖ το πο] θα ἴο 
ϑαορῦ, ΓῸΥ ὑπθια ΒΘΘΠΒ. ΠῸ 58 015- 
ἔδούουυ γῶν οἵ δχρ]ϑίηΐϊηρ' {πῃ 
ΘΟΙΠΠ0. γΘϑαϊηρ, 

Υ. 1018 5ᾳ. Β568Π0].: ἐξ ὅτου 
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τήνδ᾽ ἐκ μελαίνης ἀμφιβάλλομαι τρίχα, 
5 μηπώποτ᾽ αὐτὸν ψεῦδος ἐς πόλιν λακεῖν. 

ΚΡΕΩΝ͵ 

ἔγνωκα καὐτός. καὶ ταράσσομαι φρένας᾽ 109ὅ 

τό τ᾽ εἰκαϑεῖν γὰρ δεινὸν. ἀντιστάντα δὲ 
ἄτῃ πατάξαι ϑυμὸν ἐν δὴῦν πάρα. 

ΧΟΡΟΣ: : ἔυ; 
εὐβουλίας δεῖ. παῖ Μενοικέως, Κρέον. ἘΞ 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

1080 τί δῆτα χρὴ δρᾶν; φράξε᾽ πείσομαι δ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐλϑὼν κόρην μὲν ἐκ κατώρυχος στέγης 1100 

ἄνες. κτίσον δὲ τῷ προκειμένῳ τάφον. 

ΚΡΈΩΝ, 

καὶ ταῦτ᾽ ἐπαινεῖς καὶ δοκεῖς παρεικαϑεῖν ; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὅσον γ᾽. ἄναξ, τάχιστα. συντέμνουσι γὰρ 
1085 ϑεῶν ποδώκεις τοὺς κακόφρονας βλάβαι. ᾿ 

ΚΡΈΩΝ. 

οἴμοι" 

Υ. 1016. Ὀϊπᾶ. μή πώ ποτ΄. 
Υ. 1079. Ἐον Κρέον 1,8. δπᾶ 

λευκὴν ἐγώ: ἀντὶ τοῦ ἀπὸ νεό- 

τητος ἄχρι γήρως. 

γ.101ὅ. 56 01.:λακεῖν" φϑ'ἐγ- 
ξασϑαι. ἘπλρΥ᾽ ἐς πόλιν Νν6 ὁοιη- 
Ρᾶγθβ 1247. ΒΕ]. 6060. 642. Οσᾶ. ἈΚ. 
938. ῬοΙῖβ. Ααν, ρ. 224, 808., ἴον 
λακεῖν ΓὝἼὝΘΔΟΝ. 524. ᾿πΐουρρ. Ατὐὶ- 
βίοριῃ, ΡΙυῦ. 89. 

Ν. 1077 54ᾳ. ὅ.Β ].: τὸ μὲν ὑπο- 
χωρεῖν δεινὸν, τὸ δὲ ἀντιστάντα 
βλαβῆναι. Ηο 15 τὶρηῦ, ΤΟΣ ΠΘ 5805 
{πᾶῦ 10 15 ἃ φΎϊθνυοῦβ ὑπῖηρ ΘΙΤΠΘΥ 
ἰο γἱ614, ΟΥ ἴο 5υῇᾶον 11 ἔγοτῃ γ6- 
51:51πρ’. Ἡ ΘΥΤη ἃ ἢ ἢ ΘΧΡΙ ΔΙ 5 ἄντι- 
στάντα δὲ οἷο. {ππ85: [61 γοβίϑί, 
ὑπ15, 10561} σγίθνοῖβ, 185 ἱπουθαβθᾶ, 
ὈΥ βυγικίηρ; ΙΏΥ ΒΏΡΘΙ ὙΠ 5ΟΙΏΘ᾽ 
ϑυθδῦ δ ϑιϊίυ. --- Οἡ {Π6 ορροϑῖ- 

μόλις μὲν. καρδίας δ᾽ ἐξίσταμαι 110 

1,0. λακεῖν. 

το οὗ τὲ --- δὲ 5866 Μα:τΗ. 8.626. 
ποὺ. 5...184.. δηποίξ 1...’ 

Υ. 1088. καὶ ---παρεικαϑ' εἴν] 
ἘΠῚ 0116 σΘο565 ορβϑαπὶ Οὗ 
ΡδαΒΒΟΝ Ιμοχ. ὅτ. ν. δοκῶ ὃ. "Ὁ. 
Ομ καί Ὀαρίπηίΐηρ' ἃ Πα ΘΒ ΟῚ 566 
Ἐ]. 1486. 

Υ͂. 1084 5ᾳ. ὅ61}0].: συντέ- 
μνουσι" συντόμως καταχκόπτουσι 
καὶ βλάπτουσι. Βα πκ6ὸ ἄνύειν, 
50 συντέμνειν 15. πᾶ ψίβοαΐ ἐπὸ 
ποῦ τὴν ὁδόν ἴο Β'ρΉΪΥ ἔο ἐδ ἴκ 6 
ἃ Β1ΠΕῚ ΘΟΌΥΒ56, ὕο ΔΡΡΤΌΔΟΝ 
ΥΘΥΥ ΥΔΡΙΑΙΥ. 868 ν. 786. Οἵ 
κακόφρονες 8γ6 ποῦ 850 τηπι ἢ {πο 86 
ὙΠῸ τηθαϊζαύθ οὐ] δ5 ΤΠ6Ὺ ψΠ0Ὸ 
δοῦ Δ ηα Ππ1ΠΚ ἩὙΓΟΠΡΊΥ. 

Υ. 1086 5ᾳ. μόλις μὲν, καρ- 
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Ε΄, 

᾿ 

ἀπρθο. 
ὧδ᾽ ὡς ἔχω στείχοιμ᾽ ἄν᾽ 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ. ΝΟ τὰ 

τὸ δρᾶν ἀνάγκῃ δ᾽ οὐχὶ δυςμαχητέξον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡρα νυν τάδ᾽ ἐλϑὼν. μηδ᾽ ἐπ᾿ ἄλλοισιν τρέπε. 

ΚΡΕΩ͂Ν, 

δ᾿ 
ἴτ᾽ ἴτ᾽. ὀπάονες. 

3 

1090 οἵ τ᾽ ὄντες οἵ τ᾽ ἀπόντες. ἀξίνας χεροῖν 
ὁρμᾶσϑ' ἑλόντες εἰς ἐπόψιον τόπον. 

ὃς 

1110 

ὴ 
ἢ: 

ἐγὼ δ᾽. ἐπειδὴ δόξα τῇδ᾽ ἐπεστράφη. 
αὐτὸς τ᾽ ἔδησα καὶ παρὼν ἐκλύσομαι. 

γ, 1088. 
1091. 

νυν 15 ΤῊΥ ΟὟ ΟΟΥΓΘΟὐ θη. 
Ἡθυτηδὴη ΥἹΡΗΓΥ ΟὈΒΟΥνοΘ ὑπδῦ βοὴ8Β Ὑϑύβ65 ἤδΥθ 

ΜΚ. νῦν. 

Ῥθθη Ἰοϑὲ θούνθθῃ {πὶ5 ἀπ {π6 ᾿ἴη6 ΠΟ ῆ {Ὸ]]Ονγ5. 
Γ 

δέας δ᾽ οἰο.] ΕῸΥ {π6 Ῥδυίϊο] 85 
μὲν --- δὲ 5886 ΜΑΙ. 8. δ8ὅ. ο. 
ῃοΐ, 8,, ἔογ {Π6 ΡΠ γαΒ6 ἐξίσταμαι 
καρδίας τὸ δρᾶν, ὙΠ16} 15. {Π0 
Βδ1η6 85 πείϑομαι τὸ προ, 1014. 
δ. 622, 8. πα 8. 48. ποῦ, 2 ΒΌΠΟΙ: 
μόγις ἐδϑίσταμαι τῆς προτέρας 
γνώμης. 5ο Επισὶρία, Τρῃ. Α. 
419: καὶ τῶν παλαιῶν ἐξαφέστα- 
μαι λόγων. 

Υ. 1088.ἁ μηδ᾽ -- τρέπε] 
ΕἸΡΗν Βα οκ: δηα ἄο ποῦ 
Θοαὐτγαβὺ ἢ 61} ἴο ΟΌΒΟΣ αὶ 

Υ. 1090.0 οἵ τ᾽ ὄντες οἵ τ᾽ 
ἀπόντες] Η υτηᾶ πη ὙΥΓΟΠΡῚΥ 
ΘΧΡ ΘΙ 5, οἵ ὄντες Όγ οἵ ὄντες μοι 
νῦν ὁπάονες, ὙΠΟ ΠΟῪ [9Ο]]ΟΥ 
116. ΕῸΥ π6 ἀϑᾶρ οἵ {π6 1δῃ- 
Βαδρ6 ἀθιηδπ 5 [Πδὺ ὑπ6 ῬΑΥΓΟΙΡ]Θ 
ὧν ππθη Ἰοϊηθα τ ἀπών, 5᾽ρΉῪ 
ΡΥΘδθηΐ. 568 ἘΠ. οϑοϑο Τὴ8 
ποιηϊηδ γα οὗ ὄντες ἰηδοεα οἵ {Π6 
γοσϑῦϊνθ, 5 ααἰΐθ ἴῃ δοοογάδηοθ 

γι Θοτημηοη Οοτιϑύοιη. ΟἿ, ΕΒ]. 684: 
σὺ, ἡ παροῦσα μοι. 
“Ζ΄ἁλιος. δια θΘΙον 1108. ὅθ6 Β} Οϑβί 
ἃ. 108. 2. 4. ΓῺ ἔο]]ονγἱηρ' ᾿ηβύϑ ποθ 5 
ΤΩΘΥ 5661) 5.8 ΠΡ. ἘΠΟῸΡῚΝ {ΠΘΥ 
ΔΥῸ ποῦ 580. ΕἸ. δ04: ὦ Πέλοπος 
ἁ πρόσϑεν δἴο. Α 650}. Ῥϑῖβ. 166: 
μῆτερ ἡ Ἐέρξου γεραιὰ, χαῖρε, 
Δαρείου γύναι. ---Ῥ ΤὩὀ ΒοΥνδηῦβ 
ΔΥ͂Θ ογἄάθσθα ἰὸ Ὀσυΐηρ τὶ ὑπ τὴ 

ΑἹ]. τ05: ὃ 

ἄχο8, ἴπ ΟΥ̓ΔΘΥ 10 οαὖ ψοορᾶ ἔοῸγΥ 
Ῥυγηΐηρ {πηΠ6 Ῥοᾶγν οὗ Ῥο]γηῖοθ5. 

Ὑ. 1091. εἰς ἐπόψιον τό- 
πον] Ἡθυμϑηη νγὰβ ᾧπΠ6 ἢγϑβί 
ἴο ΟΌϑθυνο {πῶὺ Ὀθύνγθθῃ {15 δηᾶ 
{πη6 ΓΟ]]ονγἱηρ νθυβ6 5 Β0ΙῚΘ ΟΥΠΘΥΒ 
Παγθ Ῥθθη Ἰοβϑύ, ἴθ ὑπο ΟὙΘΟΙ 
μδα τοῦθ ΟἸθαΥΥ ἀοδιρπδύθα ἐπ6 
Ῥίαοθ ἤθύθ πιθδηΐ, δπα δᾶ ορίνϑῃ 
ΟΥ̓ΘΥΒ ΤῸ ὑπ θαΥ18] οὗ ΡΟΪΥΠ1ΘΘ5 
δα {πΠ6 ΠΙρουϑύϊοη οὗ Απύϊρομαθ. 
Βα ἔτοιηυ ὅπθ ρυθοθαϊηρ σου 
δια ἔγοιη νυν. 411. ἄκρων ἐκ πά- 
γῶν, δι 1197. πεδίον ἐπ᾽ ἄκρον, 
γγ8, πη Ύ σϑῦθοΥ ὑπὸ {π6 νγοσαβ 
ἐπόψ. τόπον βρη γ ὑπαὺ Ρ]δοθ 
ἴῃ 1ΟῊ Σ οἰγθίεορ, ΙΔ πηραγῖθα. 

Ὑ. 1092 5ᾳ. ἐγὼ δ᾽ -- - ἐκλυύυ- 
σομαι] Β.ΓῚ πγβϑὶῖ, δἰπηοθ 
ΤΩΥ ΙΩΪ]η4 ἱπΟΙΪη 65 ἰο 10, Μ1Πὶ 
βού οὐδ ὑμίϊπου σἱδῃ, γοῦ, 
διηα αἰβδοηθδηρὶο ποῦ ΤΠ ᾶν6 
Θηδη ρ] θα, 1.6. 1 11} θοῦ ἐν 
ΙΏΥ̓ ΘΥΓΟΥ͂. [Ι͂π ὉΠ18 τηϑίδρ θῇ Υ 081} 
56η86 (οὗ, ν. 40. σι [Π6 ποίθ) 
η6 σπονᾶβ τητιϑῦ 6 884, 85 15 
ουἱαθηῦ ἔγοτη {π6 οπϑ ἔδοὺ, ὑπαὺ 1 
5604 ἴῃ {πον ῬΥΟΡΘΙ 56η86, ΟΥ̓ΘΟῚ 
ὙγΟΣ]α ΤΠΘΥΘΙΥ Θηποτπθ6 Πὶβ ᾿ηὐθη- 
ἰἴοη οὗ 1Ιθογδύϊηρ' Απτὶροηθ. Βαΐ 
Π6 οπρηῦ ΠΘΟΘΘΒΘΥΠΥ το 5Π0 ὑπδῦ 
6 8150 τηϑϑηῃῦΐ ἴο γβηου 1π8ὲ Υἱΐθ 5 
ἴο Ῥοϊγπΐοθβ. ΕῸΥ {πΠ6 ρῆγταβο δόξα 



100 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

δέδοικα γὰρ. μὴ τοὺς καϑεστῶτας νόμους 
100ὅ ἄριστον ἢ σώξοντα τὸν βίον τελεῖν. 

ΧΟΡΟΣ: 
(τφοφῇ β΄.) 

Πολυώνυμε; Καδμείας νύμφας ἄγαλμα 
καὶ Διὸς βαρυβρεμέτα 

1118 

100 γένος, κλυτὰν ὃς ἀμφέπεις ᾿Ιταλίαν, μέδεις δὲ 
παγκοίνοις ᾿Ελευσινέας 1120 

Δηοῦς ἐν κόλποις. Βακχεῦ. Βακχᾶν 
ὁ ματρόπολιν Θήβαν 

τῇδ᾽ ἐπεστράφη οἴ. Οεά. Ἐ. 882. 
γι ποίθ. 

γ. 1096 --- 1188. ὙΠ6 ΟΠοσιβ 
ΡῬοιοοῖνίηρ ἔγου ὕπ6 ρυθαϊ οὐ ο}5 οὗ 
Ιτθβίαβ, ὑπαῤ ὐθοη πδα Ὀτγοπρ)ῦ 
{π6 οἷΐγΥ ἴηἴο ἃ δαίθ οἵ δχύγθιηθ 
ἄδηρου (9960 54ᾳᾳ. [061 544.) ἴπῃ- 
ῬΙΟΥ 65 π|6 «4 οἵ Βδοομιβ, ὑπ 
σαδτ θη. ἃηα ἐαύθ!αῦ ἀοιίγ οἵ 
ΤΉΘΡ65. 

Υ. 1096. 680]: πολυώνυμε, 
ὦ ρα οἵ μὲν γὰρ Βάκχον, 
οἵ δὲ᾽ Ἴακχον, οἵ δὲ Λύαιον. οἵ δὲ 
Εὔτον, οἵ δὲ ΖΔιϑύραμβον καλοῦσιν. 
. βΒΡδ ἢ οἶπὶ οἡ Δ] Π τ. ἢ ΑΡΟ]]. 
10. Βαυῦ 5ἴποθ ὑπαῦ σοὰ σψῆο Ροϑ- 
505564. {πῃ ρσγρθαίοδύ ναυϊοίν οἵ 
ὨδΠ165,) Ὑγῶ85 8150 ὙΟΥΒΠΙρΡΡΘα ἀπά 
ἰἸηγοκοά ὈΥ ὕπθ ργθαίθϑί ὨΌΠΏΘΘΓ 
οὗ τηογία]θ, πολυώνυμος 18. {πθ 
ΒδΠ6 8885 οΊΥΘΔΟΙΥ οο]ο τούαθα, 
ὙΟΥΒΒΙΡΡΘΟα, ᾿ηνοῖ θα, 

1014, ἀγαλμα] ΒΥ ἃ Ττεαπθηῦ 
᾿ϑᾶρθ Οὗ {πΠ6 Ῥοθῖβ ομη!άγθη 8 ΥΘ 
ο]Π6α ἀγάλματα, ἀοΙϊοῖα 6, ὑπ6 
ἀοΙρ ῦ οὔ πον ραυθπίβ, ὅ89 Μῶν ΚΙ. 
οη 1πιτ, ΚπρρΡ]. 867. Βα Κ. οἡ 
ΤιδθαΒ. ν. ἄγαλμα. ἘκΕ. Κα- 
δμείας νύμφας, ΘΙ 6165. 5ΙΠΏΣ ΔΥ 
ῬΙΘοη 55 ἴπ ΔΡΡδ!] δύϊοηβ ἃὺθ 60]- 
Ἰοούρα Ὀγ ΒΊ οι ἢ, οὴ Αθβοι, Ῥτοτα. 
140. Οπ {πὸ ἀϊδοιθϑὶβ Καδμεΐας 
οἵ. ν. 1116. Θηβαΐας, ν. 9584, 968. 
Φινεΐδαις, ᾿Ερεχϑεϊδᾶν, ἈΘΒΘΒ, 
ΒΌΡΡΙ. 61. Τηρεΐας. Εατ. Ηδο.479, 
᾿Δργεΐων, φηα πὸ γϑῦ τηοσ ἔγθατιιθηΐ 
Τρώϊος πὰ Τροΐα. ὅ66 ἘΠ|Π15],. 
οὐ Μρά. 800. 

Υ. 1100. ἀμφέπεις)] Νονθ 

ΘΟΙΡΕΥ65 ΕἸ. 661, Ῥι1ιηᾶ, ῬΥΠΠΟΥ͂, 
ΠΈΣΕΝ ὃ. «ΤῸΝ αὶ 

Υ. 1100 54ἅ. κλυτὰν -- Ἴτα- 
λέαν͵ Τὸ 15 ουἱάθηῦ πῶὖ ἸΟΥΤΘΥ 
Τύϑ]ν οὐὁἨ Μαρηδ αγεθοῖα 15 τηϑϑηΐ, 
ΤηΟΥ̓6 ΡΥ Ια ΔΥΪγΥ 105 ὙΥϑύθυΙν Ραγῦ, 
ὙΠΟ νὰ ᾿πμπαρι θα ὉῚ ατθοῖς 
ΘοΪοπῖοβ, δηᾶ ΘΟ] τα θα (κλυταν) 
ἔου 1085 βδϑαΐγ οὗ 5ἰδπδίϊοη, δηᾶ 
ἔθου ΠΥ οὗ 5011, πᾶ ἤπθ ΟἸππδίδ. 
Τὺ 15 ταϑηδοποα Θυιοηρ' πὸ ἀνγ6}}- 
ἴηρ5 οὗ Βασομαβ, θθόδαθθ ΥΘΙῪ 
Ρτοάαούννο οὗ νΐηϑ. 5'.680].: διὰ 
τὸ πολυάμπελοντῆς χώρας. ἡ ἀττοὸ 
1.2. Ταοΐϑη Ναγίρ. 28. ἘΠΕ ὙΤ0Ο]. 
Μ. δ25, 89. ΕΣ. 
Υ. 1101. Κὅ΄6Π01.:παγκοένοι ς᾽ 

ἐν οἷς πάντες συνάγονται, διὰ τὰς 
πανηγύρεις" ἢ διὰ τὸ τὴν ϑεὸν 
πάντας τρέφειν᾽ ἢ ὅτι κοινὰ τὰ 
μυστήρια “ήμητρος καὶ «Διονύσου. 
ΤῈ6 ἢγϑὺ τηὐουργοίδθϊοη 15 οουγϑοῦ, 
Βαΐ 1 15. Μ861} Κπονα ὑπαῦ Βδοοθτιδ 
Ὑγ8 8. ὙΓΟΥΒΕΪΡΡΘα ἴῃ ὑπ6 Ε]ΘΕΒΙΠ ΘΗ. 
Μγϑίθυιθϑ ἴῃ οοηὐαπούϊομ νὰ Ο6- 
το5. Οὗ, ΜιϑρτΥ. οα Εαγ. Το 1098. 
-- ΕῸΣ ὑπ ργόοϑοαυν οὗ {μ6 ποτὰ 
Ἐλευσινίας ΒοΘΟΙΚ ΘΟΙΏΡΘΥΘΒΗ ο ΠῚ, 
ἢ. ἴῃ ὅδγν. 106. 266. Απὐΐπιδ ἢ, 
ἔν. δὅ. Ἑγτδίοβίῃ. ἔγ, Μοσο. ΧΥ͂, 
18. Ἡ ται. ΕἸθπι. 1). Μ. Ρ. 44. 

ΨΥ; 1102. ΟΠ ΟΙ].: κολποις" 
ἀντὶ τοῦ πεδίοις. Οὗ. ΡῬΑΒ5ΒΟΥ 
γ. κόλπος ὃ. Ῥ. 

γε 1108..:- Βα χαν ματρό- 
πολιν] Ῥτιοηπῖπβ: ἐπειδὴ ἐν 
Θήβαις ὁ “Ἰιόνυσος μὲν γέγονεν, 
οὗτος δὲ τὰς Βάχχας πεποίηλε, 
διὰ τοῦτο “μητρόπολιν αὐτὴν τῶν 
Βαχχῶν λέγει. 



ναιετῶν παρ᾽ ὑγρῶν 

ἐπὶ σπορᾷ δράκοντος" 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ. ᾿ 107 

Τ10ῦ Ἰσμηνοῦ ῥδείϑρων ἀγρίου τ᾽ 
1126 

(ἀντιστροφ ὴ α΄.) 
σὲ δ᾽ ὑπὲρ διλόφοιο πέτρας στέροψ ὄπωπε 
λιγνὺς . ἔνϑα Κωρύκιαι 

1110 νύμφαι στέχουσι Βακχίδες, Κασταλίας τὲ νᾶμα" 1130 
καί σε Νυσαίων ὀρέων 

κισσήρεις ὄχϑαι χλωρά τ᾽ ἀκτὰ 
πολυστάφυλος πέμπει 

1110 ἀμβρότων ἐπέων 

γ. 1107. διλόφοιοϊ 15 Πίπ ΟΥ̓ δ᾽ 5 οοπ]. ΜΗ. διλόφου. 866 ν. 100. 
Υ. 111ὅ. Ὁ1π ἃ. ἀβρότων. 

γ: 1104. 586. παρ᾽ ὑγρῶν -- 
δείϑρ ὧν] Οχ {Π|5 τι88 οὗ [μ9 ργθ- 
Ροβιθίοη παρά 566 ν. 901, 

Υ.110ὅ 5ᾳ. ὅ.9Πο!.: ἀγρίου -- 
δράκοντος" παρὰ τὸν τόπον, 
ἐν ᾧ ἐσπάρησαν οἵ ὀδόντες τοῦ 
δράκοντος. 

γ.110154. 5. 610].: σὲ δ᾽ ὑπὲρ" 
σὲ δρᾷ ὁ λαμπρὸς καπνός" ἀντὶ 
τοῦ σοὶ ϑυσίαι κατὰ Παρνασσὸν 
γίγνονται" ἡ παρ ὅσον αὐτόματον 
πῦρ ἐκεῖσε ἀναδίδοται. διλόφου 
πέτρ, ας᾽ τοῦ Παρνασσοῦ" τοιοῦτο 
γάρ ἐστι τὸ ὄρος. ἘΠΠΒ]ΘΥ οἡ 
Ἐπν:. Βδοοι. 806. οὈδθυνθβ: “ΤΠΘΥΘ 
5 ἔνθασπθηῦ τηθηὐοη ΠΟ ηρ' ὑπ 
Ῥοθὺβ οὗ ἃ ἤδϑιηθ βῃϊηϊηρ' ὈΥ πἰρῦ 
ΟΒ τηοπηῦ ῬΔΙΠΘ55.5, ὙΏ16ὴ τγἃϑ 
ΒΌΡΡΟΒΘα Ὁ. ὕπο80 γγὙῥὶ0 58 1ᾧ ἴο 
Ῥτοοθϑᾶ ἔγοιη Βϑοομτβ τι τ Του ἢ 
ἴῃ πη ἀδποίηρ' ὙΠ Πῖ5 πνοπύρα 
ΘΟΙΡΘΥ οὗ δὐϊθηαδηίβ. ΤΠὴ6 πδ- 
ἔπγθ οὗ {Π18 ἤδιηθ, Ὁ 15 ὑπ ρϑτυύ 
οὗ π6 ῬΠγϑ108] σὐπαθηΐ ἴο ᾿πνϑϑῦ- 
σοῖο. ΕΣ {Π6 ΟἸαθϑίοθ, 1 ΜΨ11} δαα 

᾿ ΒΟΙῺΘ αϑύπηοηΐθβ Οὗ Π6 ὑγδρθα 88. 
ΕἘαΥ. ῬΏοΘη. 383. ΠΥ 5686 5680]. 
Ιοὴ 711. 1126, Αὐϊδίορῃ. ἤϑῃ. 
1242. 
Ὗ- 1109. 5. 68ο].: Κωρύκιαι" 

αἵ Παρνασσίδες." Κωρύκιον γὰρ 
72, 2 

ἄντρον ἔν ΠῺαρνασσῷ. ΟἿ. 1ηὔουΡρΡ. 
ὁ ΑΙ 586}. Επμ, 22, ΕΠ1Ὰ5]. ὁἢ 
Ἐπ, δοθῆ. δὅ9. πᾶ ΤΠ]ΣῚΘ ἢ 5 
Βϑίβθη ππα ΕΟ βοπμπηρθ ἴῃ Οτθ- 
ΘΠ πα Ρ, 48. 

ψΟ Π119) »στέχουσι!) Ηδ65γΥ- 
ομῖπβ: στέχουσι" βαδέξουσι, 
πορεύονται. ὈΙΝΡΟΒΒ. 

Ὗ. 1111. ὅ91061.: Κασταλίας" 
πηγὴ ἐν Παρνασσῷ. 

Υ. 1112 5ρᾳ. 61 0]1.: Νύσσα 
Φωκέδος ὄρος" εἰσὶ δὲ καὶ 
ἄλλαι πολλαὶ Νύσσαι [Επροΐοα, 
ΤὨγδοῖοδ, Ασϑθῖοδ, Γπάϊοᾶ, ΑΘμῖο- 
Ρίοα, οἐο]. χλωρά τ᾿ ἀκτά" 
τὸ ἐν Εὐβοίᾳ φησὶν ἄλσος, ἢ τὸ 
ἐν Παρνασσῷ᾽ ἐν ἀμφοτέροις γὰρ 
τόποις ἡ ἄμπελος, ἣ καϑ' ἑκάστην 
ἡμέραν περὶ μὲν τὴν ἕω βότρυας 
φέρει, περὶ δὲ τὴν μεσημβρίαν 
ὄμφακας, ἐτρυγᾶτο δὲ πεπανϑεῖσα 
περὶ τὴν ἑσπέραν. Ἐν ἔαν αὖ Υἱρ ΠΥ 
ΟΌΒΟΥνΘ5 {πῶ γγ6 τητιϑῦ Π6ΥΘ ἀπᾶθΥ- 
βύδθα {π6 Ἐπ θοθαη ΝΥβ8, ΘΟΙρϑΥ- 
ἵπρ γ. 1128. Οἷς 5 ΘΡΒ, ΒΥΖ. γ. 
Νῦύσαι" “δεκάτη ἐν Εὐβοίᾳ, ἔνϑια ᾿ 
διὰ μιὰς ἡμέρας τὴν ἄμπελόν 
φασιν ἀνϑεῖν καὶ τὸν βότρυν πε- 
παίνεσϑαι. Ἑπτπ5 ὁ ἢ. ΟΠ ,ῬΙΘΏγ 5. 
Ρ. 324, 84. 6. ΒογηΠ.: Νύσσαι δὲ 
-- Εὐβουκή, περὶ ἣν λέγεται καὶ 
τὸ τῆς ἀμπέλου τεράστιον, βότρυν 
ἐκφερούσης καϑημέριον. 'ΓΪ5. 15 
8,150 το αὐθα ὃν 6 ὅ6}0ο]. οἡ ΕαΥ, 
ῬΒοθη. 227,, απούϊηρ᾽ ἃ ἔγωρτηθηῦ 
[ἘΦ] ΒΟΡΒ. ΜΤγοβί: ἔστι γάρ τις 
ἐναλία πόλις γῆς Εὐβοείας, 
ἔνϑα Βάκχειος βότρυς ἐπ᾽ ἦμαρ 
ἕρπει. 

Ὑ. 111Ὁ. ἀμβρότων ἐπέων] 
ΗΟΙΥ νοτᾶρβ, ψουαβ πρϑοα δ 
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1138 

(στροφὴ β΄.) 
τὰν ἔχπαγλα τιμᾷς 
ὑπὲρ πασᾶν πόλεων 

1120 ματρὶ σὺν κεραυνία" 
καὶ νῦν. ὡς βιαίας 1140 
, ῇ 2 Ἁ , 4,(ἰἃ Φ΄' ἔχεται πάνδημος ἀἁμὰ πόλις ἐπὶ νόσου. 
μολεῖν καϑαρσίῳ ποδὶ Παρνησίαν 

112 ὑπὲρ κλιτὺν. ἢ στονόεντα πορϑμόν. 1145 

(ἀντιστροφὴ β΄.) 

ἰὼ πῦρ πνεόντων 
χοράγ᾽ ἄστρων. νυχίων 

Υ, 1124. Παρνασίαν Π 1πᾶ. 

Βδογϑα γἱΐθβ5. ΟΥ. Ριπά. Ῥυίμ, 
ΙΥ͂, 11: ἀϑανάτου στόματος. 

Υ͂. 1116. 5'΄ΟΒο].: εὐαξόντων᾽ 
ὑμνούντων, ἑτὰ «εὐφημίας εὐοῖ 
λεγόντων, ὃς ἔστιν ὕμνος Διονύσου. 
ΤῊ νψοτὰ εὐάξειν, ἀΒΘΠΥ ΒΡΟΚΘΗ 
οὗ ὑπ Βδοοῃμδηῦβ, 15. Πουθ ΔΡΡ!1θα 
ἴο 50Πρ". 

Ὑ.1117. ἐπισκοποῦντ᾽ ] εχ: 
γι διῦτηρ Π6 ύτϑοῦβ: ὑπ 5 γθοὺβ 
ΦΠΤΟῸΡ ΠΟ {π6 ῬΥΟΟΘβϑίο 185 
164, πῶῦ γοῖι τῆδῪ ΡΥθβίάθ ΟΥ̓́ΘΥ ἴ0. 
ΟΥ̓ νβ5. 1197 54ᾳ.: νυχίων φϑ'. ἐπί- 
σπκοπε. 

Υ. 1118. τάν] Τηΐῖβ πασϑῦ θ6 
γτοέουγθᾶ ἴο {π ποι Θήβην, ὁοη- 
ἰϑϊηθα ἴῃ {Π6 Ρτϑοθάϊηρ᾽ ἡγογάβ. 566 
Μαύτη. 8. 488. 

ΨΥ 5. 5.6: ἔχπαγλα -- πα- 
σἂν] ΕἘοΥ [Π6 φἄνουρ ἔχπαγλα οἵ. 
Οδᾶ. Ο. 710 5αᾳ. ἔχπαγλα --- ϑρώ- 
σλει: ΦοῪ ὑῃ86 886 οὗ ὕΠ6 Ῥύβροϑι- 
{10} ὑπὲρ 8586 Ῥιίηᾶ. Νβριῃ. ΙΧ, 
129: εὔχομαι ὑπὲρ πολλῶν τιμαῖ- 
φεῖν λόγοις νίκαν, αποίοα Ὄγ 
Μαεαύθη. 8. δ82. ν». 1166. 

Υ. 1120. 5680ο].: κεραυνέᾳ᾽ 
κεραυνοβλήτῳ. Οὐ Ἐπ τ. ΒΔΘΟΘΒ. δ: 
ὁρῶ δὲ μητρὸς μνῆμα τῆς κεραυ- 
νίας. 

Υ. 1121 58ᾳαᾷβ. καὶ νῦν οἵα, 
ΤΠΘ 56η886 185: Το γ͵ἢ0 δτγτΐ 
ΘΥΘΙ ργοϑϑηὺ δ΄ οὔὖν βδοῖβαᾶ 

γἰΐθβ, ΘΟΟΠ]86 88 80. ΠΟΥ, 5ῖΠ06 
ΟἿΤ ΟΙὐΥ ΙΔΡΟΌΥΒ απ ἀοΥ ΠΟΟΥΥ 
ὑΥΟῸΡ16, δηά 6 βδεΐοῦν 
ἴο 1.8. 

γ. 1122. ἀμὰ πόλις] Ὀίπαοτῖ 
Ὑ7Χ611 ΟὈβαυνοβ ὑμαὺ {ῃΠ6 ρῥιόποῦη 
ἐμός 15. δἀἀθᾶ ἴῃ ἃ Β[1Ή118} } ΤΊΔΠΠΘΥ 
ἴπ Οοϑᾶ. Ὁ. 842: πόλις ἐναίρεται, 
πόλις ἐμὰ σϑένει. 

Υ. 1128. 5.680].: μολεῖν" λεί- 
πει ϑέλησον" ἢ ἀπαρέμφατον ἀντὶ 
προςταλντικοῦ. ΟΥ, Μετ, 8. ὅ40, 
ΒΝοβύ 8. 125, ποῦ. 6, 

Υ. 112, 56980].: .ἢ στονόεντα 
πορϑμόν" τὸν ἠχώδη διὰ τὰ 
κύματα. πορϑμὸν δὲ τὸν ἀπ᾿ 
Εὐβοίας εἰς Βοιωτίαν. 

Υ͂. 1136 58ᾳΝ. δ'6Π0]1.: ἐὼ πῦρ 
πνεόντων χοραγέ" τῶν πυρ- 
πνόων ἄστρων ἐπίσκοπε" καὶ γὰρ 
αἰϑέριος τιμᾶται, ὡς καὶ Εὐριπέ- 
δης ἐν Βάκχχαις (10160.). φησὶν αὖ- 
τὸν ἐν αὐϑέρι κατοικεῖν. Ἄλλως" 
χοραγὲ; τὸν χορὸν. ἄγων. , ἢ τῶν 
ἄστρων χορηγέ᾽" κατὰ γάρ τινὰ 
μυστικὸν λόγον τῶν ἀστέρων ἐστὶ 
χορηγός. καὶ νυχίων φϑεγμά- 
των" τῶν ἐν νυκτὶ εὐφημιῶν καὶ 
ὕμνων. ἐν νυχτὶ γὰρ αἵ Διονυ- 
σιακαὶ χορεῖαι γένονται, ὅϑεν καὶ 
νυλτέλιος, καὶ Εὐριπίδης (Βδθοῖ,, 
480.).. νυκτωρ τὰ πολλά" σε- 
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ςς 1180 προφάνηϑ᾽ ὦ Ναξίαις σαῖς ἅμα περιπόλοις ἘΕῚ8 
Θυίαισιν. αἴ σε μαινόμεναι πάννυχοι 
χορεύουσι τὸν ταμίαν Ἴακχον. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

Κάδμου πάροικοι καὶ δόμων ᾿Δμφίονος. ε10ῦ 
1180 οὐκ ἔσϑ᾽ ὁποῖον στάντ᾽ Ἵ 3 ἂν ἀνθρώπου βίον 

οὔτ᾽ αἰνέσαιμ᾽ ἂν οὔτε μεμψαίμην ποτέ. , 
τύχη γὰρ ὀρϑοῖ καὶ τύχη καταῤῥέπει 
τὸν εὐτυχοῦντα τόν τε δυοτυχοῦντ᾽ ἀεί" 
καὶ μάντις οὐδεὶς τῶν καϑεστώτων βροτοῖς. 1100 

1140 Κρέων γὰρ ἦν ξηλωτὸς, ὡς ἐμοὶ. ποτὲ, 

Ἂ 1181. Θυέαισιν ἰβ5. ἴτοτῃ 1πθ φοηθούιτα οἵ Βοῦδς, ΜΕΝ. 
Θυιάσιν. ΒτγαποκΚ Ναξέαις Θυιάσιν ἅμα περιπόλοις, αἱ παάννυχοί 
δε μαινόμεναι; Ηδύπαπη Ναξίαις ἅμα περιπόλοισι σαῖσιν, οταὶϊῖπρ' 
Θυίαισιν. 

μνότητ᾽ ἔχει σκότος. 866 1,0- 
Ρ"6οῖκ ἈΡΊΔΟΡ. Ῥ. 218 5ᾳ. 

Υ. 1199. καὶ Ζηνὸς γένε- 
ὅλον] δι πηη ΟΡβθύνοθ ὑπεΐ 
{π656 ΜΟΥΩΚ. τηπδὺ θ6 )οἰποα [ο- 
ΒΘΙΠΟΥ, 850. 845. ἴο 516: ἐκ Ζηνὸς 
γεγὼς παῖς. 

Υ. 1180. προφάνη ϑ'᾽ ὦ] 8ο- 
ῬΙΙΟΟΙ65 ΤΆΤΘΙΥ ῬΙθοθ5 {Π6 Θχοϊδιηδ- 
ἀΐοη ὦ σῖθῃ 0Ππ6 ᾿πηρογαίϊνο. 1 το- 
Θ0ΠΠ16 οὐ θαδ ὁπ6 Οὐ. Ραϑβᾶρθ, ΕἸ. 
θὁ00: ὦ χαῖρ᾽, ἄνασσα. 
Ὑ 1131. ΟΌΠΟΙ,: περιπόλοις" 

ταῖς ἱερεέαις, ταῖς σαὶς ἀκολού- 
ϑοις" καὶ ἕν Νάξῳ γὰρ τιμᾶται, 
ὅτι ἐκεῖ τῇ Δριάδνῃ συνεγένετο. 

Υ. 1138. χορεύουσι] ΤΠ νου» 
χορξύειν 15 ΠΘΥ6 δοίνο, 5ιρη  ἔγῖπρ; 
10. ΘοΟΙ]Θ ταί ὑπο ροα πιὰ 
48 668. Βταποκ ΘΟΙΏΡᾶγο5 ΡΙπα, 

; Ἰϑύπιη. 1, 1: καὶ τὸν ἀλει  ἈΡΕ ΟΣ 
χορεύων. ὅ66 Επιτῖρ. ΙῥΡᾺ. Α. 1007, 
Ιοῃ 1080, 

Υ. 1184. Καδμου ---ἀμφέο- 
νος] Αὔοῦ {π6 οἱἷὖγ οὔ ΤΠΘΌ65 
μαδα θθθὴ ἔουπᾶρα ῬγῪ Οδάπιις, 
15. 5814 πῶ Ατηρῃΐοη «πᾷ Ζ6 Πτι5 
{Π6 50η8 οἵ Απέΐορα δηᾶ ον, πᾶν- 
ἴηρ᾽ ΘΟΠΟπΘΥΘα {Π|6ῖ1 πιπ0 16 ΤΥ οτι5, 
π6 σιδγᾶϊδη οὐ Τιδῖαβ, ομίεϊποϑα 

ΘΠ ΘΗΪΑ ρα ἐπ6 ἀποϊθηῦ Κίηρ- 
ἄοτη. ἀμ. ΘΠ ΘΟ ΥοΥ ΥἱρΉ]υ τὸ- 
ἴουβ δόμων 4150 ἴο Κάδμου. ΕῸΓΣ 
{π6 ρ᾿ιγαθ πάροικοι δόμων Κά- 
ὅμου, ὈΥ ψΠΙΟΝ ὕπ6 ΤΏΘΡδη οἱ- 
ὉΙΖΘῊ5. ΔΓΘ Ἰηοβηῦ, 566 Ο6α. ἮΝ. 1. 

Υ. 118 54. οὐκ ἔσϑ᾽ -- ποτέ] 
1, 8. οὐδεὶς γὰρ βίος ἐστὶν, οὔτε 
στὰς, ὃν ἂν αἰνέσαιμι, οὔτε πεσὼν, 
ὃν ἂν μεμψαίμην ποτέ. ΤῆΘ ρδ- 
(10105 οὔτε -- οὔτεσι! δὺθ ὑπουθουθ 
ΠοΥΘ τι884 ΤῸΥ {πΠ6 βϑ1ὴη6 γθᾶβϑοῃ ὃ 8 
ἴῃ γν8. 4 88. Οἢ {πὸ βιρρυθϑβϑα 
γοὺῦ πεσών, ΠΟΙ 1 παν 5 ρ ΡΠ 164 
ἴῃ ΤΥ Θσχρίαημδίϊοι, 866 ἘΠ, 72, 
ποῦθ. 

ν. 1187. καταῦῤῥέπει) ΤΠ18 
ὙΟΥΌ 15 ῬΙΟΡΟΥΪΥ ποαΐου, Ὀαΐ τος 
ΘΒΒΌΤΩΘΒ ὃ ἐΥϑ δἰ να ἴοτοθ, ἃ5 δέω 
Επαγ. Ηθο. 528. Ογο].891.. ΠΟΥ 566 
ΘΧΘΙΊΡΙΘ8. ῬΆΘΟρΠῖ5 Ἰ1δτ: Ζεὺς 
τὸ τάλαντον ἐπιῤῥέπει. ΜυϑΒα. 
5ο π6 Τιοὐϊη ΥΘΥ 6, οἡ ΜΏΠ10} 
5660 ΒΤ Π πΚ, Τ᾽ ουθηΐ. Αἃ. 1 

ἀκ, 1189. καὶ -- βροτοῖς) ΑἹ]. 
1419: πρὶν ἰδεῖν δ᾽ οὐδεὶς ινᾶντις 
τῶν μελλόντων ὅ τι πράξει. 

Υ. 1140. Β6Π0ο1.: ὡς ἐμοί" λεί- 
σπει ἐδόκει. ΟἿ. ΜδΌθ. 8. 388. ἃ 
ΝΗ οϑὺ 8. 10. οπτμηϑαᾶν. 2. οχίγ, 
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σώσας μὲν ἐχϑρῶν τήνδε Καδμείαν χϑόνα. 
λαβών τε χώρας παντελῆ μοναρχίαν 
εὔϑυνε, ϑάλλων εὐγενεῖ τέκνων σπορᾷ᾽ 
καὶ νῦν ἀφεῖται πάντα. τὰς γὰρ ἡδονὰς 11θὅ 

1140 ὅταν προδῶσιν ἄνδρες. οὐ τύϑημ᾽ ἐγὼ 
ζῆν τοῦτον. ἀλλ᾽ ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεκρόν. 
πλούτει τε γὰρ κατ᾽ οἶκον. εἰ βούλει. μέγα. 
καί ξῆ τύραννον σχῆμ᾽ ἔχων. ἐὰν δ᾽ ἀπῇ 
τούτων τὸ χαέρειν. τὰλλ᾽ ἐγὼ καπνοῦ σκιᾶς 1170 

1160 οὐκ ἂν πριαίμην ἀνδρὶ πρὸς τὴν ἡδονήν. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ αὖ τόδ᾽ ἄχϑος βασιλέων ἥκεις φέρων; 

ΑΓΕ ΛΟΣ. 

τεϑνᾶσιν᾽ οἱ δὲ ξῶντες αἴτιοι ϑανεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿ ᾽, ΄ ’, ᾿ ὟΣ , 

καὶ τίς φονεύει; τίς δ᾽ ὁ κείμενος ; λὲγε. 

[Ρ. 1148. ηὔϑυνε, Ὀϊπᾶ,] 

Υ. 1141 584.4ᾷβ. σώσας μὲν -- 
σπορᾷ) Οχἱ π6 δββοοίδίίου οὗ 
1π6 ρᾶγέϊοϊοθ μὲν --- τὲ 566 ποθ 
Τύδοῖ, 996 544.;: οἢ ὕΠ6 ρϑγυοῖ}0 16 
σώσας «ἰϊπ ἃ Πηϊΐα νουῦ ν. 808. 
ΟΥ̓ {π18 ραν. ΤΠ ροθῦ τηϑδῃΐῦ ἴο 
ΒΥ: ὃς ἔσωσε μὲν ---χϑόνα, ἔϑαλλε 
δὲ, ὅτε λαβὼν χώρας -- εὔϑυνε, 
εὐγενεῖ τ. σπορᾷ. ΕΟΥ {δ6 86]. 
παντελῆ 5660 εὖ ν. 997. Οα {μ6 
Ρυθϑουνδύϊοη οὗ ὑπ οὖν ὈγῪ ὥτσθοῃ 
566 γν. 1039, ποίϑ. 

Υ. 1144 5ᾳ. τὰς γὰρ ἡδονὰς 
οἰ] ΤῈ6 νογᾶβ τὰς ἡδονὰς 806 
ΘΧρΙἰπθα ὈΥ Π|6 Ροϑύ Βιτη561 ἴῃ 
1π6 Ο]]ονίπρ τὸ χαΐρειν. ΞΘΙΝΟΊ::Σ 
προδῶσιν᾽" ἀπολέσωσιν. τίϑημι 
15. Θαπῖνα]ηῦ ἰο ἡγοῦμαι. Οἵ. οτ- 
γΥ{1116 οὐ Ομδυ, ρΡ., 408. οα. 1,108. 
ΕῸΣΥ ὑῃ6 ϑϑηπηηθηῦ οἵ, ΘΙ ΟἸ 1415 
ἔγαρτη. δ7. τὶ Ομ ποι ἀθνν η᾽5 Π 6] θοῦ. 
ΡῬ. 599. 

Υ. 1147 5ᾳ. πλούτει οἰ6.1 ΟΠ 
{πΠ6 ποίϊοῃ οὗ {μ6 ἱτππρογϑύϊνθ 566 
ΜΑύτΉ. 8.6}. δὲ ὁ. 

Υ. 1148. 56Π0].: ξῆ. ἀντὶ τοῦ 
ξῆϑι, προςταχτικῶς. ΟΥ̓ΠΘΥ Θχϑια- 
Ῥ]65 οὗ {Π15 πηρογαῦννο αύα αποίοϑα 
ἴγοη ὑπ ἰγαρθαϊδηβ ἴῃ ΒΘΚΙ. 

Αποοᾶ. Ρ. 97, 29. ΒΥ {π6 νογυᾶβ 
τύραννον σχήμα ἴῃ6 του] αϊσ- 
πἰὖν 15 πηθϑδηῦ. Ἡ ΘΙ Δ ΠΏ ΥὙΘΥΘΥ5 
ἴο ΒΟΥΡΊΘΥ οὐ ΑΙοΙρηγ. 1,34.}.140. 

Υ. 1149 54. καπνοῦ σκιᾶς] 
Νοίμιηρ' δ θ6 ἸΏοὙ6᾽ ΡΔΙ  Ύ [Πδῃ 
1π6 βΒῃδάον οἵ βίηοκθ. 10 15 ἀθυϊνϑα 
ἔγοιῃ ἃ Ρίηανῖο ρῆγαβο σκιᾶς ὄναρ 
ἄνϑρωπος. Βπ. ΟἿ, ΡΙ]οοΙ, 946: 
κοὐκ οἶδ᾽ ἐναίρων νεκρὸν ἢ πα- 
πνοῦ σκιὰν, εἴδωλον ἄλλως. Βευΐ 
1π6 ῬῇγδΒ6 'πρίασϑαί τί τινι, 086 
αοεδη 16 δ η ἄθτῃ “οὐδ 8Ὁ- 
Κοιῆθη, δ Ὀ6 Θοιμραῦθα ἢ 
ἐπ6 ρῆτναβα δέχεσθαί τί τινι, 16- 
Ἰδηάθη οὔναϑ ΔΌΠΘΠΙΔΘΗ, 
ΟΝ ΜΏΪΟΩ 566. Μαΐίῃ. 8. 394. 8. 
ΒΗοδβῦ 8. 106. επἰπηϑᾶν. 1. ΕῸΥ {Π8 
γγοτβ πρὸς τ. ἡδονὴν οἵ, Μαύ, 
δι ὍΘΙ; Ν 

ΝΟ 1151. φέρων} Απποῖη οἷ ρ'. 
388 Ορά. Ο. 416. δο {π6 1ιδϊπ 
Ῥοϑίβ 86 ἔθυσθ. Οἡ ὑπ Ῥ]υσαὶ 
ὨΠΙΡΟΥ βασιλέων 566 ΤΎΔΟΙΝ. 8518. 
ποίθ. 

Υ. 1168. αἴτιοι ϑανῳῖο 
Οὐ, Μεαύθῃ. 8. ὅ4δ.."». β.. ΒοΒὲ 
8. 196. 6. 

Υ. 1168. καὶ τές φονεύει) 
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ἈΤΤΈΧΘΣ,. 

ΔἌἔ[ἵἴμων ὄλωλεν αὐτόχειρ δ᾽ αἵμάσσεται. 1170 

ΧΘΡΟΣ, 

110 πότερα πατρῴας ἢ πρὸς οἰχείας χερός ; 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 

αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ, πατρὶ μηνίσας φόνου. 
ΧΟΡΌΣ. 

οἷ μάντι. τοὖπος ὡς ἄρ᾽ ὀρϑὸν ἤνυσας. 
ἈΤΤΈΔΛῸΣ,: 

ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων, τἄλλα βουλεύειν πάρα. 
ΧΟΡΟΣ. 

καὶ μὴν ὁρῶ τάλαιναν Εὐρυδίκην ὁμοῦ 1180 
1100 δάμαρτα τὴν Κρέοντορ᾽ ἐχ δὲ δωμάτων 

ἤτοι κλύουσα παιδὸς ἢ τύχῃ πάρα. 

ἘΧῬΡῬΥΔΈΚΗ.: 

Ὦ πάντες ἀστοί. τῶν λόγων ἐπῃσϑόμην 
πρὸς ἔξοδον στείχουσα. Παλλάδος ϑεᾶς 
ὅπως ἱχοίμην εὐγμάτων προςήγορος᾽ 118 

5ο Οοᾶ, ΒΗ. 716. ὅ66 Ῥμιοοῦ. 1007, 
ποία. 

Υ. 1160. αὐτόχειρ δ᾽ αἷ- 
μάσσεται Νενθ οἢὐ ΑἹ. 841: 
τὼς αὐτοσφαγεῖς πρὸς τῶν φιλί- 
στῶν ἐχγόνων ὀλοίατο, ΟὈΒΘΥΥΘΒ: 
᾿αὐτοσφαγεῖς ἀπ αὐτόχειρες 8Υ6 
πού ΟἿΪΥ ἴπο86 Ὑἠὸ αἴθ ὈΥ Π61Υ 
οὐ παπᾶ, “Ὀαὺ ΚΘ υγῖβο ὑμοθθ ὙΠῸ 
ῬΘΥΒἢ Πγοθρ Δ γ π]οκοᾶ ἀεεά, 
Αηΐ. 1104. ΑΘ 560}. δὍΡΡΙ. θὅ 5ᾳᾳ. 
ξυντίϑησι δὲ παιδὸς μόρον, ὡς 
αὐτοφόνως ὦλετο πρὸς χειρὸς θεν 
δυςμάτορος κότου τυχῶν. ΤῊΙ5 
5. ΒΟΔΥΘΘΙΥ Θαπη551016. αὐτόχειρ 
ῬΥΓΟΡΘΌΪΥ τθϑη8 ὕπ6 τηϑ ἢ γγὙι0 4068 
ΔΩ πο ποῦ ΟἿ]Υ ὈΥ̓ 18. Οὐ 

 Βδηᾶ, δμυΐὺ Ιἰκουγῖϊϑα ὈΥ {ὑμπεὺ οἵ 
ΒΟΙῚΘ 9η6 οὗ Π΄5. Οὐ ἔδηΉΙ]Υ. 

Υ. 1167. ὡς ἄρ᾽] ΕοΥ {π686 
Ῥδυίῖο165 ὍΠπ5 Ἰοἰπϑα νυ {πΠ6 ρτα- 
ἰουϊύθθ, Νονϑ δοιρϑύθβ ΑἹ. 867. 
ἘΠ. 1186. Οϑᾶ. ΒΕ. 1896. ΤΎΔΟΝ. 
8571. Μοῖδϑὶρ Οομ]. ρΡ. 214. 

ἌΡ ον Βὅ. τ ΘΟ 1.5 Εὐρυδέ- 
κην. Ἡσίοδος Ἡνιόχην αὐτὴν 
καλεῖ (ϑοαι. στο, 88.) ἔκετο δ᾽ 

εἰς Κρείοντα καὶ Ἡνιόχην. 
--ὀ ὁμοῦ" ἐγγύς. 866. ΡὨΙοοῦ 
1190. 

Υ. 1101. κλύουσα παιδός] 
ὅθε Οϑά, Ο, 808. Οπ πὸ Ρῇῃγα8θ 
π δωμάτων πάρα 566 θοδ64611]. 

ὅρθο. δᾶ, 5001). Ρ. 86. 
Υ. 1169. τῶν λόγω] ἷ. 6. τί- 

νῶν λόγων. 866 ΤΎΘΟΙΝ. 984: παρὸ 
τοῖσι βροτῶν κεῖμαι. 
ΜΒ θῇς Παλλάδος -- 

προφςήγορος})]) Τηδῦ 1 πῖὶρϑΐ 
ΟΥ̓͂ΘΥ ΠΡ ΡΥΔΥΘΥ͂Β5 ὅο πα ροα- 
4655 811845. ΟἿ. Μϑιτῃ. 8. 844, 
Δηα ΒΟΥ͂Ν Τυσϑῦ θ. θδι νά τοι 
Βα νγὲ ταῦ βάρροβθθ ὑμπαῦ ἃ βίδ- 
ἀπ οὗ Ῥδ1185 ψὰϑ ουϑοίθα Ὀθίουβ 
{πμ6 ρδῖδοθ. ὅθ Οδᾶ. ἘΠ. 16... ὅο 
Φοοεαϑίῳ 15. 5814 ἰο 6 δροιυΐ ἴο 
ΟΥ̓ΟΥ ΡΥΔΥΘΥΒ ἴο ΑΡρΟ]Ϊο Οδά. ΚΒ. 
882--894. ὙΠ10} ρασθαρθ ΤΏ8Ὺ ὈΘ 
ΘΟΙρΡαΥΘα τ {πη6 ργοϑθηῦ Ο0Π6. 
566 Ε]. Ι5δ6ὅ 54ᾳ. Οπ {π6 Ῥῇγδαβθ 
Παλλάδος ϑεᾶς Μυβρτεανϑ δοιη- 
Ρᾶγτο5 Εατ, Ττιοδᾶ, δ4δ: Παλλά- 
δὸς ἡεᾶς, ἅμα 1014. 988: ϑεὰ 
Ἥρα. 

Ὁ ἼΡΗΝῚ --: 

ἔα 
. . 

ἰς: 
ἊΣ 
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1100 καὶ τυγχάνω τε κλῇϑρ᾽ ἀνασπαστοῦ πύλης 
χαλῶσα. καί με φϑόγγος οἰχείου κακοῦ 
βάλλει δι᾽ ὥτων᾽ ὑπτία δὲ κλένομαι 
δείσασα πρὸς δμωαῖσι καποπλήσσομαι. 
ἀλλ᾽ ὅρτις ἤν ὃ μῦϑος αὖϑις εἴπατε. 

κακῶν γὰρ οὐκ ἄπειρος οὖσ᾽ ἀκούσομαι. 1110 

ἐγὼ. φέλη δέσποινα. καὶ παρὼν ἐρῶ, 
δ Ὸλχ , “ 3 , 2 χκουδὲν παρήσω τῆς ἀληϑείας ἔπος. 

τί γάρ σε μαλϑασσοιμ᾽ ἂν ὧν ἐς ὕστερον 
ψεῦσται φανούμεϑ'᾽; 

ἘΓ(Ό 
ὔ ΑἾ Ὁ δὲ χὰ ᾿" 

πεδίον ἐπ ἄκρον. ἔν 
ἐγὼ δὲ σῷ ποδαγὸς ἑσπόμην πόσει 

κυνοσπάρακτον σῶμα Πολυνείχους ἔτι" 
καὶ τὸν μὲν. αἰτήσαντες ἐνοδίαν ϑεὸν 

3 - "-Ὁ Πλούτωνά τ᾽ ὀργὰς εὐμενεῖς κατασχεϑεῖν 
1180 λούσαντες ἁγνὸν λουτρὸν. ἐν νεοσπάσιν 

Ν. 110ῦΌ0. 1 παν σι πίρα 

1190 

ΑΤΤΈΛΟΣ,. 

ὀρϑὸν ἀλήϑει᾽ ἀεί. 1106 

8 ἔκειτο νηλεὲς 

1200 

τὲ ἴον γὲ ψῇ 1. Νονϑ οοη- 
Ἰθούατοβ γάρ. 

Υ. 1105. ἀνασπαστοῦ πύ- 
λης}] Ὑπὸ ἀγανίηρ Ῥδοκ οὗ {ΠπῸὸ 
ὈΟΙΌ 15 τηρϑηῦ. Ομ π6 ρδυῦϊο]θ 5 
καὶ ---τε--- καὶ Ὁ ὦ Χοη. ΑΠΔΡ, ἵν, 
6, ἃ: καὶ ἤδη τε ἣν ἐν τῷ τρίτῳ 
σταϑμῷ, καὶ ὁ Χειρίσοφος αὐτῷ 
ἐχαλεπάνϑη, ὅτι οὐκ εἰς "χώμας 
γεν" ὁ δὲ ἔλεγεν, ὅτι οὐκ εἶεν 
ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. ΟΥτορ. 1, 4, 
28: καὶ ὅδόν τὲ οὕπω πολλὴν 
διηνύσϑαι αὐτοῖς, καὶ τὸν Μῆδον 
ἥκειν πάλιν ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ. 
ΑπΔΡ. 1, 8, 1: καὶ ἤδη τε ἦν ἀμφὶ 
ἀγορὰν ᾿πλήϑουσαν, καὶ πλησίον 
ἦν ὁ σταϑιμὸς, ἔνϑα ἔμελλε κατα- 
λύσειν, ἡνίκα Παταγύας προφαί- 
νεται. : 

Υ. 1111. παρῶν)] ΒΟοΘΟΚΆΙ: 
415 Απρθηζοαρο. ΗΘ δ η ἢ 
απούθ5 ΑΘ 560}, Ρϑυβ. 2606: χαὶ μὴν 
παρών γξε κοὺ λόγους ἄλλων κλύων. 
Πέρσαι, φράσαιμ ἂν, οἵ ἐπορ- 
σύνϑη κακά. 8686 4.150. 1) ΘΙ 5}. 
ΟΙ. «ΠΠ. ρ. 29, 11: , πέπεισμαι γὰρ 
ἐξ ὧν παρὼν καὶ ἀκούων σύνοιδα. 
14, Πιορί. 4178, 22. 

Υ. 11τὅό6. ἐγὼ δέ οἰο.} Ὑοχ 
ΧΡ] αἰηϑ Ππ6 ρδυθῖο]θ δὲ ἴῃ 586} ἃ 
ἸΠΔΏΠΘΥ ἃ5 [0 ΒΠΟ ὑπᾶῦ ὑΠ6 ροϑῦ 
ηθδηΐ [9 βᾶγ: ἦν δὲ τὸ πρᾶγμα 
τοιοῦτο᾽ ἐγὼ ἕσπόμην. 

Υ. 1116. ὅ'6Π0].: νηλεές" ἐλέ- 
ους μὴ τυχόν. σὲ. Οφά. ᾿. 180: 
νηλέα δὲ γένεϑλα πρὸς πέδῳ ϑα- 
νατηφύρα χεῖται ἀνοίχτως. 

Υ, 1118 566. καὶ τὸν μὲν -- 
λούσαντες ἂγ. λουτρόν) 868 
Μεύτψη. δ. 451. πού. 8. Βαῦΐ ἴο {Ππ6 
γοΥ͂Β τὸν μὲν οἷο, εἴ ορροβϑᾶ 
αὖϑις πρὸς οἷο. 5. 68 0].: ἐνοδίαν 
9 εόν'᾽ τὴν Ἑκάτην ἢ τὴν Περσε- 
φόνην. ὑπᾶοιδίδμα 'Ῥτῖνἕϑ. 

γ. 1119. ὀργὰς -- κατασχε- 
δεῖν) ΤΠαὺ {ΠΥ ψοῦ]ᾶ ρῥτο- 
ΡΙ ΙΟΌΒΙΥ οαγὺ ὉΠΘῚΥ ΔΏΡΘΥΙ, 
1. 6. Ὁπὲὖ ὕπϑυ ψουῦ]ά θ6 ῥγορίοιβ 
ἴο 5, ποῦ Δηριγ. Οἵ. ΕἸ. 1011: 
χατάσχες ὀργήν. Μαυβρτύανα ἰη- 
ἰθυρυθίβ 1 [Το πᾶῦθ ἃ τ 114 415- 
Ροβίψιομ; ᾿ΘΟΙΠΡΔΥΪηρ᾽ Επύ, Ῥτοϑᾶ, 
ὅ8: ἐπήνεσ᾽ ὀργὰς ἠπίους. 
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ϑαλλοῖς ὃ δὴ λέλειπτο συγκατήϑομεν, 
καὶ τύμβον ὀρϑόκρανον οἰκείας χϑονὸς 
χώσαντες. αὖϑις πρὸς λιϑόστρωτον κόρης 
νυμφεῖον “Ἧιδου κοῖλον δἰρεβαίνομεν. 1206 

118 φωνῆς δ᾽ ἄπωϑεν ὀρϑέων κωχυμάτων 
κλύει τις ἀκτέριστον ἀμφὶ παστάδα. 
καὶ δεσπότῃ Κρέοντι σημαίνει μολών" 
τῷ δ᾽ ἀϑλίας ἄσημα περιπολεῖ βοῆς 
ἕρποντι μᾶλλον ἄσσον ; οἰμώξας δ᾽ ἔπος 1210 

1190 : ἵησι δυρϑρήνητον᾽ ὦ ΘΎΡΑ ἐγώ. 
" ἀρ᾽ εἰμὶ μάντις ; ἄρα δυςτυχεστάτην 

κέλευϑον ἕρπω τῶν παρελϑουσῶν ὁδῶν; 
παιδός μὲ σαίνει φϑόγγος. ἀλλὰ, πρόςπολοι, 
ἔτ᾿ ἄσσον ὠκεῖς, καὶ παραστάντες τάφῳ 1218 

1190 ἀϑρήσαϑ', ἁρμὸν χώματος λιϑοσπαδῆ 

γ. 1188, περιπολεῖ 15 ΤΥ οὐηι οΘοπ͵θοΐαγο. -ΜΗΚ, [πᾷ Ὁ 1π ἅ.] 
περιβαίνει. 1 πᾶνγα ροἾνΘη ΤΥ τΘαβοη5 ἀροϊηδὺ 0Ππ|5 γϑϑᾶϊηρ' ἴῃ Ὁ ὁ πι- 
τηϑηΐ. 46 5680]. ἴπ ΟΡ. ὑσαρρ. διοίοχιθδῦθ Ῥ. 18. 

γ. 1181. ϑαλλοῖς}] ΒοΘΟΙΚΗ 
ΤΊ ΡΤ] ΟΌΞΘΥΥ 65 ὑπαῦ ΟἸῖγ ῬΥΆΠΟΠ65 
ΔΥΘ τηθϑηῦ, ὙΒΙΟΝ σγοῖα τι564 εὐ 
ἔπη γα15, ΟἿ. Ὁ θα 51}. ο. Μδοατσῦ. 
Ῥ.- 1074, .22, 

Υ. 1182. οἰκείας χϑονὸς] 
Θοιμαϑίϊοδθ ὕθυτδϑθ, 1. 6. 15 
Ὠϑθνα 501]. 

Υ. 1188 5ᾳ. πρὸς -- εἰςεβαί- 
γομεν)} Τμΐδ τατιϑὲ θ6 πηἀθγβίοοά 
{Πππ5: πρὸς τὴν κόρην εἰς τὸ λιϑό- 
στρωτον αὐτῆς νιμυφεῖον --- ἐβαί- 
νοιξεν. Τμὶβ οαγθ, ἴῃ Β1Οἢ Αη- 
ὑρομθ τὰ οοημπηρᾶ, [15 βίγὶθα 
νυμφεῖον “Ἄινδου ἴον Ἰμ6 τϑαβοτβ 
ταθη]οη θα ἴῃ 084 δπὰ 5106. 
ΟὟ. 1186. 5. 680].: ἀκτέριστον᾽ 

τὸν καχοκτέριστον τῆς ᾿Δντιγόνης 
τόπον. ἢ τὸν μὴ δεξάμενον ἐντά- 
φια. ΤΠ6 ροοί ΒδΥ5 παστάδα, το- 
ἔουυΐπρ ἴο νυμφεῖον “ἄιδου, ᾿δηᾷ 
ἃ5 ὑπαῦ τϑααϊηρο ΙΩΒ ΘΥ γγὰ5 ἴο 
ΑΠΒΠΡΌΠΘ ὃ ΒΘΡΌΆΪΟΘΝΥΘ, Π6 6815 1 
ἀκτέριστον. Ἡρβεμανν. 

Υ. 1188.Ὀ ἀϑ'λέας ἄσημα ἐπ 
βοῆς] ὅὃο 1206: ἐμῶν ἄνολβα 
βουλευμάτων. 866 ΜΑ.ΤΠΗ. 8. 442. 
4, ΕῸΥ ὑπ γϑΥ. περιπολεῖ οἵ, Οφϑά. 
Η. 1954: ἀλλ᾽ εἰς ἐκεῖνον περιπο- 

λοῦντ᾽ ἐλεύσσομεν. παν, ΤΡΉΤΙ 
1465: οὺς “ἐξεμόχϑεις περιπολῶν 
καϑ' Ἑλλάδα. Β ι69. πτὸ: λεύσσω 
δὲ φῶτε περιπολοῦνϑ'᾽ ἡμῶν στρα- 
τὸν πυλχνῆς δι᾽ ὄρφνης. Ρ 

Υ. 1189. μᾶλλον ἀσσον] 
Ἐχ δια Ρ]65 οὐ {Π15 86 δῖ δαἀπορά 
Ὀγ Μεαύψῃ. 8. 458. . 

Ψ5.1191- 54. δυςτυχεστότην 
-- ὁ δῶν] 8686 ΜαύΠ. 8. 464. Ὁ; 
Οοᾶ. Ο. 1897: οὔτε ταῖς παρελ- 
ὴδρ Ὡς ὁδοῖς ξυνήδομαί σοι, νῦν 

ἴϑ'᾽ ὡς τάχος παλιν, 8 η4 ΑἹ. ̓ 
994: ὁδός 9 ὁδῶν πασῶν ἀνιά- 
σασὰα δὴ μάλιστα τοὐμὸν σπλαγ- 
χνον, ἣν δὴ νῦν ἔβην. 

γ. 1198. σαΐν ει} Μονδ5 π6, 
ΘΟΙ68 ΒΟΕΥ ὁῃ πι6. ΝΕΥΕ. 
ΕῸΥ ὑπ ρῃγαθο ἔτε ὠπκεῖς 566 ΤΥ 
ποίβ οὐ ῬὮ1], 1062. 

Υ. 1196 54ᾳ. ἁρμὸν -- δύντες] 
ἌΠΘη γοῖι ρΡοπούτγδίο ὑπ σοπρ ἢ 
0886 οροπϑα Ἰοϊπῦ (566 [.1446]} 
δια ϑβοοίν᾽5 αὐ. Τιοχ. δι. γν.) οἵ 
Π6 ΤΟΟΚΥ ὕορ {ο ὑπ6 6ῃ- 
ὑγϑῆθο ᾿ἰὑ591, 1. 6. ἤθη γοὰ 
ϑηύου ὅπ οι δέου παν ῖπο ὈγΟ ΚΘΗ 
ΟΡΘα ὑπὸ πθὰρ οὗ γΌ0Κ5 ΜΙ 115. 6Π- 
{γτϑποθ. ΤΠπῸ βουνϑηῦβ ἃΥΘ οὐ ουϑαᾶ 

8 

ἈΝ 
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δύντες πρὸς αὐτὸ στόμιον. εἰ τὸν ἀἔἵμονος 
" ΔΑ τα ἐν , 

φϑόγγον συνίημ.. ἡ ϑεοῖσι κλεπτομαι. 

τάδ᾽ ἐξ ἀϑύμου δεσπότου κελεύσμασιν 
ἠθοοῦμεν" 

1200 

ἐν δὲ λοισϑέῳ τυμβεύματι 
τὴν μὲν ἀρεμαστὴν αὐχένος κατείδομεν. 

1220 

βρόχῳ μιτώδει σινδόνος καϑημμένην, 
τὸν δ᾽ ἀμφὶ μέσσῃ περιπετῆ προςχείμενον. 
εὐνῆς ἀποιμώξοντα τῆς κάτω φϑορὰν 
καὶ πατρὸς ἔργα καὶ τὸ δύστηνον λέχος. 

120Ὁ ὁ ὁ δ᾽ ὡς ὁρᾷ σφε; στυγνὸν οἰμώξας ἔσω 
1229 

χωρεῖ πρὸς αὐτὸν, κἀνακωκύσας καλεῖ" , 
) τλῆμον ; οἷον ἔργον ξδἴργασαι; τίνα 
νοῦν ἔσχες ; ἐν τῷ ξυμφορᾶς διεφϑάρης; 
ἔξελϑε. τέκνον" 

1210 
ἱκέσιός σὲ λίσσομαι. 

τὸν δ᾽ ἀγρίοις ὄσσοισι παπτήνας ὁ παῖς. 
-.1230 

πτύσας προςώπῳ κοὐδὲν ἀντειπὼν. ξίφους 

ἰο ἴθδυ δυϑὺ ὑπ βίοῃμθϑ Ὀγ 10 ἢ 
1π6 δαύσϑποθ οὗ {π6 ομ πϑα Ῥ6θὴ 
ῬΙοοΚοᾶ ἀρ δῇξου π6 δοηῆηθιηθηΐ 
οὗ Απίέϊρομθ, δηα μαγΐηρ' ἄο0η6 80, 
ἴο Θῃδου ὑπ οᾶνθ, 85 Οὐυθοὴ ΐμ- 
5616 ατὰ τπτηϑἀϊαύθὶν αὔξον (120 
54ᾳ.)., ΒῸΣΥ [ἢ6 ῬΥΘΡΟΒΙΠΟῺ πρός 
οἵ. ῬᾺΠ. 22: εἴτ᾽ ἔχει χῶρον 
πρὸς αὐτὸν τόνδε. Τῇ ΔῺΥ 018 
ΟὈ͵]θοῦ το 15. ἰπὐθυρυθίδίιοῃ - οἢ 
16 στοιπᾶ ὑπαῦ Ἡδϑιθοι πηι 8ἃ]- 
γοϑαν αν τοπιουϑα {ῃ6 βύομθϑ ἴο 
οἴθοι πῖ5. ϑηΐγϑηοθ, 6 τησϑῦ τθ- 
ΘΟΙΘοῦ ὑπῶῦ Οθοὰ αϊα πού {π6ὴ 
Κπον μπ6 ἴδοῦ, δῃα πδα τθ γον 
οΥ̓Δογϑα 15 βϑύνϑηῦδ ίο 566 νυ ΠΟΥ 

- Ἡδριῆοη πεᾶ οηἰοτθα, δπηα ἰο το- 
ΤΟΥ͂Θ ὑπ ὈΔΥΥΪΘΥ ἴον ὑπὸ ΡΌΥΡΟΒΘ. 
ΗΙ5 ρυϊϑῦ εἰηδογθα πἴτη ἔγομι ὑμ1η1- 
ἴπρ' πον Ηδθιηοη 5. ϑηΐγϑηοα οοσ]α 
μανο Ῥθθη οἤοροίορα. 

Υ. 1191. ὅ.98ο].: ἢ ϑεοῖσι 
κλέπτομαι᾽ ἢ ἀπατῶμαι ὑπὸ 
ϑεῶν.. ὅδε ν. 681, 

Υ. 1198 5α. ταδ᾽ -- ἠθοροῦ- 
μεν} 1. 6. ΥΤάῪοίςκχϑδιηϊη θα {πῖ5, 
ὉΒ ΟἿΤ ὑουυὶ θα πηλδύοτν μαά 
νἱά θη. ΕῸΣ ὅπ νγοτᾶβ ἀϑρή- 
σατε, εἰ τὸν Αἴμονος οἷο. νγογθ τιθ88 
ἴῃ {πῃ6 5816 56η886 Ὀϑίογθ, 566, 
ἷ, 6. δϑόοσίϑδϊίῃ ΎΨΕ ΧΥΥ, 

λόγων αὐτοῦ. 

γοΐοθ 1 πΘδΥ 15 Ηδϑιηο ἢ 8, ΟΝ 
1π6 ρῆγαβθ κέλευσμα ἐξ ἀϑ'. δε- 
σποότου 566 ν. 9ῦ. 

γ. 1300. κρεμαστὴν αὐχέ- 
νὸς} Οὐ. ΜΈΝ; 8. 9591. 

Υ. 1201. 5980].: καϑημμέ- 
νην᾽ τὸν τράχηλον δεδεμένην. 

Υ. 1202. ἀμφὶ μέσσῃ) 866 
ΤΥδομῖη. 6260 54. ηοΐθ.. 

Υ. 1208. εὐνῆς -- τῆς κάτω] 
ΒγΆπΟΚ ἰγδηβ θα τἱρθν: οἵ 
Β15 νίέθ βού ἄονη ἴο ΟΥ- 
οα 8. 8. νυ. 877:- μετοιμίδοι σΦῆσ ὁ 
ἄνω. 

Υ. 1207 5ᾳ. εἴργασαι-- ἔσχες] 
Ομ πὸ οοππρούϊοη οὗ {πὸ ρουΐθοῦ 
δα «ουϊϑὺ 566 ῬΠ1]). 910. ποΐδ. 

Υ. 1208. ἐν τῷ ξυμφορᾶς] 
ῖ. 6. ἐν τένι ξυμφορᾷ: οἵ, Μαεαύτᾷ. 
8.442. 8: ΟΕ 108. ἡ, 19; 

Ὑ.1211. Βομ οΙ. : πτύσας προς- 
ὦπῳ᾽ οἷον ἀποστραφεὶς καὶ σκυ- 
ϑρωπάσας, καὶ ἐκ τοῦ προφςώπου 
καταμεμψάμενος. οὐ κυ ἕως προς- 
πτύσας τῷ πατρὶ, ὡς καὶ ἡμεῖς ἕν 
τῇ͵ συνηϑ'είῳ φαμὲν, κατέπτυσεν 
αὐτοῦ, ὃ ἔστι κατεφρόνησε τῶν 

ὅθρ ν. θὅ8. 

Υ. 1211 5ᾳᾳβ. ξέφους -- ἤμ- 
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πλακ] Ὅπου Ἠδβοιποπ ἴπ {π6 
ΘΧΟΘΒ5 οὗ 15 ουἱϑέ, αἀὐίγϑῃ δἰπιοϑῦ 
ἴο τηϑᾶποθθ, πᾶ οιηθγϑοθα [π6 
11 61655 οΟΥρθ6 οἵ Ππῖ5 Ὀοίγοίῃθϑα, 
ὙΠΟ) Π6 ΘΟΠΒΙ θυ τηοϑῦ πη- 
ΟὙΥΟΥΠΙΥ βϑουηρα ὈΥ Πἰθ {ἈΌΒΡΥ 
ἴον π6 ρϑυξουσαάϑποθ οὗ ἃ φ]Ἱοτίοτιϑ 
αἀοο6α, νγδῦ νγαϑ ΠΟΥ 6 πϑύαγα! ὑπ δ ῃ 
ἰοναγανν Π18 βυγογα ἴο ργϑυϑῃΐ ἢ15 

ἘΓαμΘΥ, {Ππ6 φαΐποῦ οὗ {πὸ ᾿ΠΟ]6 
Οϑ]δυαϊῦγν, ἔγοιη ἀγερρίηρ' Πῖμ ἴου- 
ΟἸΌΙΥ ΑΥΔΥ ἴγοια ΠΟΥ, τι ΠΟΤὰ 
6 δᾶ γϑϑοϊγθα ἰο αϊ16 ὃ 

ν. 1919. 7 5 68ο].: διπλοῦς 
κνώδοντας᾽" ἀντὶ τοῦ διπλᾶς 
ἀκμάς" ἄμφηκες γὰρ τὸ ξίφος" 
κνώδων͵ δὲ τὸ ὀξὺ τοῦ ξίφους 
παρὰ τὸ καίνειν τοῖς ὀδοῦσι. 5.66 
ΑἹ. 998. ον ὑπ ρῇγαβ ἐξορμᾶ- 
σϑαι φυγαῖς 8566 ῬΒΙΟοοΙ. 1120 54. 
ποίθ. 

Υ. 1214. ἐπενταϑ' εὶς] ΕἸΡΊΉΕΙΥ 
ἙυΓατναῦ: δγούομοα πρὸπ 15 
ΒΟΥ: ἴῃ Θη56 1 ργούθηΐϊιϑβ. 

ἊΣ 1210. ὅ5΄98Β01.: τὸ ἔγχος οἵ 
τραγικοὶ καὶ ἐπὶ ξίφους λαμβά- 
γουσιν. 86 ΑἹ. 9ὅ. 287. 68. 907, 

Ὶ ΘΟΙΏΡαΥΘα τι ν. 80, 828, 1084. 
ἢ Οοᾶ. Β. 1968. Τύδοι. 1084. μέσ- 
: σον ἔγχος 15 τιϑοᾷ ἴῃ {1Π15 561η86: 
| τηϊανγαν θούνθοθη ὑπΠ6 τἱθ5: αὖ 
Ἂ ΤηΘαττι5 οϑϑοὺ ἱπέθυ οοϑβῦϑϑ8. 

' Υ. 1218 5α. ἐς δ᾽ ὑγρὸν -- 
[ προςπτύσσεται) ΤῊ ρορύ Β885 

ΒΡΟΚΘη ἴῃ 8 ὉΠτι5. 8] ταϑπθτ, Ὀαΐ 
Ε΄. ΘοΟΥΥΘοῦν, τηθδηΐηρ: ὃπα ὙΠ 116 
ςὉὉὖῤΡρΠ|᾽ γοὺύ 56 51016 6 ΘΙΩΡΥΘΟ6Θ68Β 

16 Υἱγρὶη Ὑἱῦῃ ΔΥΙΔΒ το ]8χ- 
αα, ΕὟΥ ὙΠΟΘΥΘΟΥ ΘΙΠΡΥΘΟΘΒ5. 8η- 
οὔπρϑι, γϑοθῖγϑβ Πῖη ἃ.5 1 γγϑῖθ ἰηΐο 

ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 11 

ἕλκει διπλοῦς χνώδοντας. ἐκ δ᾽ ὁρμωμένου 
ν ὡ "» ᾿ ΡΣ ν ΤῸ Σαν ΄ 

πατρὸς φυγαῖσιν ἡμπλακ " εἰϑ' ὁ δυσμορος 
ς - , Ο . ἄν, 3 Α 

αὐτῷ χολωϑεῖς. ὥςπερ εἰχ΄. ἐπενταϑεῖς 

ἤρεισε πλευραῖς μέσσον ἔγχος. ἐς δ᾽ ὑγρὸν 
ἀγκῶν᾽ ἔτ᾽ ἔμφρων παρϑένῳ προςπτυσσεται" 
καὶ φυσιῶν ὀξεῖαν ἐκβάλλει πνοὴν 
λευκῇ παρειᾷ φοινέου σταλάγματος. 
κεῖται δὲ νεχρὸς περὶ νεκρῷ. τὰ νυμφικὰ 

ι[29ὅ 

1240 

ΠῚ5. οὐ ΘΥ5; 8Πη6 85 ὕπ6 ροϑί 
γα παρϑένῳ προςπτύσσεται ἴο 
Ῥθ6 ππαουβϑίοοῦ ἴῃ {Π15 5686, Π6 
ΤΡΉΟΥ «ἀάοα ἐς ὑγρὸν ἀγκῶνα. 
Οπ ἴπθ δαἀϊοοϊϊγε ὑγρός ἱπ {Π8 
Β61η886 Οὗ ΘΔ Κ ΟΥ δ π ρ 15 Β ἢ ρ᾽, 
ΒταηοΟΙς ΘοΙηρδγο5. Επιγ. ῬΊοθμ. 
1448, οῃ 1Π6 ἀγτηρ' ἘΐΘΟΟ165: ἥκουσε 
μητρὸς κἀπιϑεὶς ὑγρὰν «“έρα. 1ὰ 
Τιοϊη να 5ποι] τοπᾶον ὑγρὸν ἀγ- 
κῶνα ἀοἐϊοῖθη 6 ἢ [ἢ ἃ ἢ Ὁ ΠῚ, οἵ. 
ΤΊΡ.]]. 1, 1, 60: ἐθ ἐπ δι το. 
ΤΊ Θ ἢ 85 ΣΤ ΤΡΧΟΙ τη τι. προς- 
πτύσσεται 15 ᾿οτα Ἰοϊηρα ὙΠ 8 
ἀαίνθ, ἰηβίθαα οὗ {Π| δοοιι βαῖνε, 
85 ἴῃ ΤΎΔοΗ. ΤΟΥ: προςπτύσσεται 
πλευραῖσιν. ΒΟΥ [πΠ6 “1016 ρΡδ88- 
Βδρ6 ΟΟΙΏΡΔΙΟ Ῥτορογί. 11, 8,21: 
υϊαῦ που Απέϊροηϑθ δ 111]0 
Βοθούϊπϑ Ηϑϑθου οοΥγαϊί 
1056 5π0ὸῸ 5ϑιποιϊα5 6856 αὐπϑὃ 
Εὖ βῖια ΟΠ τ 56 8 8. ΘΟΙΏΉΤΙΗΪ- 
Βοαϊύ οὐδ ΡΈΘ]186, απᾶἃ 5156 
ΤΌΘ ϑη ποΙαϊ ἴγτθ 68ο- 
Τὴ τ Τὴ ὃ 

Υ. 1218, δ680)].: φοιυνέου 
σταλάγματος᾽ τὴν πνοὴν τοῦ 
φοινίου σταλάγματος «ἐκβάλλει. τῇ 
λευκῇ αὐτῆς παρξειᾷ, ὁ ἔστιν αἷμα 
ἐξέπνευσεν. 

ΟὟ. 1219. νεκρὸς περὶ νεκρῷ]. 
Ετέατάϊ τοῖθιβ τπθ ἴο Βατῖρ. 
ῬΒοθη. 888: πολλοὶ δὲ νεκροὶ περὶ 
ψνεηροῖς πεπτωκότες, γ [Πη6 ποῖθ 
οἵ γ δΙοκϑη. Ἡρθῖθ ἃ τππΐτδ] θιη- 
Ὀγϑοθ 15 βίρῃϊῆρα, ἴῃ γϑίβυθμοθ ἰὼ 
ὙΠ ἢ 1π6 Ροού δαᾶθα: τὰ νυμφικὰ 
τέλη λαχών. 

1014. Κ5.980].: τὰ νυμφικὰ 
τέλη᾽ τοὺς γὰρ γαμοῦντας τε- 
ἐς ὁ ἐκοαλουν. ὅ66 Οσᾷ. ἘΠ. 901. 

8. Ἐ 
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1220 τέλη λαχὼν δείλαιος ἔν γ᾽ “Διδου δόμοις. 
δείξας ἐν ἀνθρώποισι τὴν ἀβουλέαν 
ὅσῳ μέγιστον ἀνδρὶ πρόςκειται κακόν. 

ΧΌΒΟΣ.: 

τί τοῦτ᾽ ἂν εἰχάσειας; ἡ γυνὴ πάλιν 
φρούδη. πρὶν εἰπεῖν ἐσϑλὸν ἢ κακὸν λόγον. . 1245 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 

1225 καὐτὸς τεϑάμβηκ᾽, ἐλπίσιν δὲ βόσκομαι 
» , , 2 ͵ , 
ἄχη τέχνου κλυουσαν ἕς πολιν γοους 

2 3 ῇ 3 , ς Ἁ ’ 2 

οὐκ ἀξιώσειν. ἀλλ᾽ ὑπὸ στέγης ἔσω 
δμωαῖς προϑήσειν πένϑος οἰκεῖον στένειν. 
γνώμης γὰρ οὐκ ἄπειρος, ὥςϑ'᾽ ἁμαρτάνειν. 1250 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐκ οἶδ᾽. 1290 ἐμοὶ δ᾽ οὖν ἥ τ᾽ ἄγαν σιγὴ βαρὺ 
δοκεῖ προςεῖναι χὴ μάτην πολλὴ βοή. ᾿ 

ΑΥ̓ΤΈΛΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἰσόμεσϑα. μή τι καὶ κατάσχετον 
κρυφῇ καλύπτει καρδίᾳ ϑυμουμένῃ., ὃ 

Υ. 1290. ἔν γ᾽ 
5866 τοΐθ Ῥμϊ)ὸοού. 678. 

[Υ-. 1258. κρυφῆ Ὠϊ1πᾶ.] 
εἶν. 

Υ. 1221 5ᾳ. τὴν ἀβουλίαν -- 
κακόν] 80 Οϑᾶ. Ο, 1197 5ᾳ.: γνώ- 
σει κακοῦ ϑυμοῦ τελευτὴν ὡς κακὴ 
προςγίγνεται. Οπ ἐπ6 νϑῖ πρός- 
μεδιται 8566 ἘΠ]. 288. : Η 

Ύ. 12238.86: τί τοῦν., -5:-.} 
γον} ΕῸΧ ὑπ τηθϑηϊηρ ΘΧΡΙΘΒ56 
Ὀγ {π686 νογᾶβ 566 δὖὺ Οθ6α. ᾿.1048. 

Υ. 1226 β8ᾳᾷᾳᾳ. 5680].: ἐλπίσιν 
δὲ βόσκομαι" ἐλπίξω αὐτὴν, μὴ, 
βούλεσϑαν δημοσίᾳ ϑρηνεῖν, ἀλλ᾽ 
ἐν τῷ οἰκήματι μετὰ τῶν ϑερα- 
παινίδων. 

Υ. 1221 8β8ᾳ. οὐκ ἀξιώσειν 
ϑὗς,}] Αὐου ἀξιώσειν πηδοιδίαπᾶ 
στένειν ἴτοτη ὑΠ6 ο]ονσίηρ Ὑγ ΓΒ, 
ΕῸΣ ἃ5 ἴπ ΑἹ. ὅ81, γγ πᾶγϑ γόους 
δακρύειν, 80 γόους εἰς πόλιν στέ- 
γξιν Τηϑ  Ὀ6 ΘΟΥΓΘΟΙΥ π864. ΤΉΘη 
δμῶωα ἴς προϑήσειν στένειν 15 δρᾷ 
ἴῃ [86 ΒΒ Τη6 561η86 δ 8 ΔΡΟΥΘ γΥ. 216: 
νεωτέρῳ τῷ βαστάξειν͵ πρόϑες. 

Υ. 1229. 56 0].: οὐκ ἀνόητος, 

15 Ἡ ϑδῦ ̓5. οοηῃ͵θοίατα. 
[1π4. εὖν.] 

Μοβϑὺ ΜΆ. ἐν, ἃ ἔδνν 

φησίν, ὑπάρχει, ὥρτε δημοσίᾳ 
ὀδύρεσθαι. ἁμαρτάνειν δὲ λέγει 
νῦν τὸ ἐμφανῶς ϑρηνεῖν. Τυϊ-. 
οἸ 1 Ἶτι8. ΤΟΥ͂Θ ᾿ ΘΟΥΥΘΟΌΪΥ ΤΘηἄορΥΒ: 
ἀνοίκεια ἑαυτῇ ἔργα ποιεῖν" λέγω 
δὴ τὸ δρᾶσαί τι περὶ αὑτὴν δυς- 
χερὲς ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς τοῦ 
παιδὸς συμφορᾶς ἀκούσματι. 

Υ. 1280 5ᾳ. βαρὺ -- προςφεῖ- 
ναι] Οἱ πθ6 πραΐθυ βαρύ 5866 γ΄. 
1114, οἡ 15 βιρῃ!Ποδ οα ν. ΤΟῖὺ 
{}} {Π 6 σγοτα προςεῖναι δὶ ἘΠ..288. 

Υ. 1282 5ᾳ. μὴ -- καλύπτει] 
5.866 ΕἸ. δ67. ποία. ΤῊ πψογᾶ κατά- 
σχετον 15 Υἱοῦ γ ἰπ ογργοίθα ὈΥ 
Βισέατναύ Κορύ θθοῖκ. Ἐου {ΠπΠ6 τγογυαϑ 
καρδέᾳ ϑυμουμένῃ Ν᾿ ὸν 6 δοπιρδ- 
65 Ηοπι. 1. ΧΧΤΥ͂, 114. 186: φρεσὶ 
μαινομένῃσιν. ὅ84: ἀχνυμένῃ Ἀρα- 
δέῃ. Β.61801.: ἀλλ᾽ ἔσω ἀπελϑόντες 
μαϑησόμεϑα, μή τι καὶ μανιῶδες 
κρύφα βουλεύεται, ἀνελεῖν ἑαυτὴν 
πειρωμένη. 



ΎΥΧΥυ, 

κι ἐσύ 
ἕω 

δόμους παραστείχοντες. 
1280 χαὶ τῆς ἄγαν γάρ ἐστί που σιγῆς βάρος. 

ΧΙΥΡΥΣ,, 

καὶ μὴν ὅδ᾽ ἄναξ αὐτὸς ἐφήκει 
ὠνῆμ᾽ ἐπίσημον διὰ χειρὸς ἔχων. 
εἰ ϑέμις εἰπεῖν. οὐκ ἀλλοτρίαν 

μνς ὦ 3 3 3 Ἁ ς 

ἄτην. ἀλλ΄ αὐτὸς ἀμαρτῶν. 

' (στροφὴ α΄.) 

ΚΡΈΩΝ, 

1240 ἰὼ 
φρενῶν δυρφρόνων ἁμαρτήματα 
στερεὼ, ϑανατόεντ᾽ " 

ὦ κτανόντας τὲ καὶ 

ϑανόντας βλέποντες ἐμφυλίους. 
1245 ὥμοι ἐμῶν ἄνολβα βουλευμάτων. 

Ὰ: , , ᾿ ΄ 
᾿ ἰὼ παῖ. νέος νέῳ ξὺν μόρῳ. 
αἰαῖ. αἰαῖ, 
ἔϑανες. ἀπελύϑης, 
ἐμαῖς, οὐδὲ σαῖσι δυςβουλέαις. 

ΧΟΡΟΣ. 

1250 οἶμ᾽, ὡς ἔοικας ὀψὲ τὴν δίκην ἰδεῖν. 

ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 117 

εὖ γὰρ οὖν λέγεις. 1256 

1200 

1205 

1270 

Ὑ. 1240---41. ἴῃ οπθ πὸ Ὀ᾿᾽ηαοτγἕ, 

Υ. 1257. 5.680].: μνῆμα" τὸν 
νεκρόν. ΤῈ ρῃγαβο διὰ χειρός 15 
Θχρ αΐηθᾶ ὈΥ ὑπὸ ροθὺ Βἰπηβο] ἴῃ 
Υ. 1958, πρὸ χειρῶν, πᾷ 1277. 
ἐν χείρεσσιν. 

Υ͂. 1238, εἰ ϑέμις εἰπεῖν] 
Οοπρϑγθ 80] 5α. ΤῊ6 νογᾶβ οὐκ 
ἀλλ. ἄτην τουϑῦ 6 τϑίθυγθα ἰὸ 
μνῆμα. 886 ΜΑΤΌΠ,8,482, Κ ὁ 0].: 
οὐκ ἀλλοτρίαν ἄτην" οὐ δι᾽ 
ἄλλον ἀποϑανόντα, οὐκ ἐξ ἄλλου 

᾿ς ψεκρωϑέντα. 
Υ͂. 1289. αὐτὸς ἁμαρτών] 

Νουϑ αποίοβ Ἐλπιγ. Οὐ, 688: οὐκ 
ἐξαμαρτὼν αὐτός, ἀλλ᾽ ἁμαρτίαν 
τῆς σῆς υισακος ἀδικίαν τ᾽ ἐώ- 
μενος. 

Υ͂. 1241. φρενῶν δυςφρό- 
νῶν) ὅὃθ6 συ. ὅ00 86. Τηθ 8ᾶ6- 
θοὐϊνο στερεά τηπιϑὺ ποῦ ὍΘ τθ- 
ἔουγθα ἴο {πὸ βιαθδύθηθνθ ἁμαρτή- 

ματα, Ὀαὺ ἴο {π᾿ νγογᾶβ φρ. δυςφ. 
ἄμαρτ., ὙΠΟ δ] πηοϑὺ τη κ ΠΡ Ὁ. 6 
1468. 8668 γ5. 186 88. ὅ.980].: 
ϑανατόεντα᾽ ϑανάτου ἄξια, ἢ 
ϑανάτου αἴτια. ΤἼΘ α8ὺ Ἔχρ!ϑπδ- 
0 15 Θογγθϑοῦ. 
ΙΝ. 1248 5ᾳ. ὦ κτανόντας -- 

ἐμφυλίους} ὙΠῸ ΟΠογιιβ 15 δᾶ- 
αἀγόββθά ἴῃ {πθ86 ψοζᾶάβ: Ὁ γ8 
ὙΠῸ ὈΘΠΒΟοΙα! ᾿πϑύθαα οἱ Α]Δ885! 
γοιῦ 569. 

Υ. 1246. νέῳ ξὺν μόρῳ] ΒΥ 
8. τὶ τ ὑ1 Ἰ ΘῚῪ ἄϑαινμ. Οἱ πε ρτε- 
Ροβίθίοι σύν οἵ. ν. 172 δπᾶ Οβᾶ. 
Ο. 814. ποίο. 

Υ. 1248. 
1292. ηοίθ. 

γ. 1250. οἴμ᾽ , ὡς ἔοικας οἴο.]} 
ΙΒ 15. ΒΡΟΙτθὴ ἴῃ ὑΠ 6 Β811Θ ΤΠΒΠΏΘΥ 
ἃ 5 ἴῃ ν. 820. οἴμ᾽, ὡς, ΒΟ Ηθτ- 
τῇ ὃ ἢ ἢ ΦΡΡΘδΥΒ ποὺ ἴο Πᾶύϑ πούϊοθα. 

ἀπελύϑης} 866 ν. 
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ΚΡΈΩΝ. 

οἴμοι. 

ἔχω μαϑὼν δείλαιος" Φ 3 . -»" ἕ 

ἕν δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ 
ϑεὸς τότ᾽ ἄρα τότε μέγα βάρος μ᾽ ἔχων 
ἔπαισεν. ἐν δ᾽ ἔσεισεν ἀγφίαις ὁδοῖς, 

125 οἴμοι; λαχκπάτητον ἀντρέπων χαρᾶν. 
φεῦ φεῦ. ὦ πόνοι βροτῶν δύςπονοι. 

1270 

ἘΞΑΓΤΓΒΕΛΟΣ. 

Ἶ δέσποϑ᾽, ὡς ἔχων τε καὶ ἀεκτημένος, 
τὰ μὲν πρὸ χειρῶν τάδε φέρων. τὰ δ᾽ ἐν δόμοις 
ἔοικας ἥκειν καὶ τάχ᾽ ὄψεσϑαι κακα. 

Υ. 1268. Βσυέαγαι᾽ 5. 15. ἃ ῬΙΌΌΘΌ]6 οομπ͵θούαγο: 
ϑεὸς μέγα βάρος μ᾽ ἔχων. 

Υ. 1282 βᾳᾳ. ἐν δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ 
τος ἔπαισεν] ΤῊ ογᾶθυ 18: ἐν δ᾽ 
ἐμῷ κάρᾳ ϑεὸς ἄρα τότε μὲ ἔπαισε 
μέγα βάρος ὁ ἔχων. 8686 οὁῃ Θοά. Ὁ. 
1228. Τὴθ ρῆγαβθ παίειν τινὰ ἐν 
κάρᾳ ταθδηβ ὅο 55:8 6 Δ ΠΥ ΟΠ Θ᾽ 5 
ταϊπ α, ἔο ἀορεῖνθ, ΔΏΥ 058 οὗ 
56:86. Οχ βάρος ἔχων, τη ὨΪ ΠΡ; 
6Π6 ϑδ1η6 88 βαρύνων, 566 ΑἹ. 82. 
ΟὐμΡᾶγΘ 4180 Οβᾶ, Ὁ, 1142: βάρος 
γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ἐκ τούτων ἔχϑις 

Υ. 1268. τότε -- τότε] 1: 
ὙΠ6η 1 τηϑᾶρ παὺ ἄθουθθ ΑΔΡΗ 
ὝΥΟΥ͂Θ ΤΥ 500 ἰο 561 ἀοβύσι οι οη. 

Υ. 1264. ἐν δ᾽ -- ὁδοῖς Μα5- 
ϑγδνο ΤἸΡΏΥ οχρ δίηβ: ἰπδὺϊ- 
σεαϊθα 6 ἤο ΟΥ̓ᾺΘῚ] ΘΟΌ 5618 
ΟΥ οὐπι6] 466 ἅ5, σομραγῖηρ' Η 6 - 
τοάοῦ. ΥἼ, 1608: ταύτην τὴν ὁδὸν 
ἠμέλησε. Ῥιπᾶδτι ΟἸγρ. ὙΠ, 86: 
πραγμάτων ὀρϑὰν ὁδόν. ΤΙ 08- 
ὩΪτ 5 0]. 1. ». 1607: ποέαν ὁδὸν 
ἔλϑω πραγμάτων: 14. ν. 888: ἄγων 
δέ μὲ ἐπὶ τὴν αὐτὴν ὅὃδόν. Τᾷᾶ, 
806: ὁρᾷς τὴν ἐμὴν ὁδόν. 5 6}0].: 
ἀγρέαις ὁδοῖς" ἀγρέαις ὁρμαῖς. 

Υ. 1266ὅ. λακπάτητον) Επυ- 
Βα ἶπι8. οα 1]. Ἱ, ρΡ. θ2ὅ, 21. 
(419, 4): ὅρα δὲ, ὅτι λὰξ ἐμβῆναι 
λέγει τοῖς στήϑεσι τὸ ποδὶ πατῆ- 
σαι εἰς τὸ στῆϑος, ἐξ οὐ παρὰ 
Σοφοκλεῖ τὸ λαξπάτητον ἀν- 
τρέπων χαράν, “ τινὲς λακ- 
πάτητον διὰ τοῦ κ γρύφουσιν. 
Απαὰ ἀρδαΐη οη 1], Χ, ν. 796, ὅ. 
(112, 28.): τὸ λὰξ κινήσας παρή- 

1280 

τότ᾽ ἄρα τότε 

γαγὲν ἐν τῇ τραγῳδίᾳ τὸ λαξπά- 
τητον, ὡς ταὐτὸν ὃν εἰπεῖν λὰξ 
κινῆσαι καὶ λὰξ πατῆσαι. ΟἿ ἐπ15 
ὑνγοΐοϊα ΟΥΠΟΡΎΔΡΕΥ. 5806 ΤΠ ΟΡ ΘΟΕ 
ου ῬΆγγη. Ρ. 414. ὅ'9Π ].: 
πάτητον᾽ τὴν μεϑ ὕβρεως ἄπω- 
ϑουμένην᾽ ἢ τὴν μεγάλως καταπα- 
τουμένην. Εἰς τὸ αὐτό" τὴν χα- 
ρὰἂν λὰξ πατήσας. 

Υ. 1261. ὡς -- κεκτημένος] 
ΒοΟΘΟΚΗ: σίιθᾶου πδῆγο Τη- 
ΒΑΡΟΥ ἀηᾶ Βοδιΐζου 465 ΤΠ πη- 
δ᾽ Κ5. Υθ τηυδῦ ἰδκο ἴῃ ὑπ 
ποι κακα ἔτγομπι ὑπ {π|γὰ νθυβ6 
Ῥοῖονγυ. ΤΠ15 τι886 οἱ ὕπ6 σὺ χε- 
χτήσάναιν 15 1{Ππϑγαΐϊθ αὶ τὰ οχϑτη- 
Ῥ]605 Ὀγ Υ ὸχΧ. ᾿ 5 

Υ. 1208 5ᾳ. τὰ μὲν --καπᾷα] 
Ξοὴ6 οαϊΐοῦβ ᾶνα ποῖ Ὀθθὴ 
ὨΘΘΟ]ΘΒΒΙΥ ΡΟΥΡΙοχϑα, ΤΉ ΘΓ σου]Ἱᾶ 
θ6 πὸ αἰῆρα!ν, ΒΟΥΘΥΘΓ, πᾶ 
ἴμ6 τϑϑᾶϊηρ Ῥθθη: τὰ μὲν -- φέ- 
ὧν, τὰ δ᾽ ἐν δόμοις ἔοικας 
ἥκειν τάχ᾽ ὀψόμενος κακά. ΤΠ 
Ραυύϊοῖριθ φέρων ον! ἀθηάν, 46- 
ΡΘη 5 ΠΡΟῚ {πὸ νου ἔοικας ἥκειν 
ΟΥ̓ ΤΑΙΠΘΥ ὌΡΟΩ {Ππ6 51}}1016 ἥκεις. 
Βαΐ {π6 Ῥοοὺ τηῖρῃῦ τῖθ Ῥογέθοῦ 
ΡΓΟΡΥΪΘΙΥ ττϊΐθ καὶ τάχ ̓ ὄψεσθαι 
ἰηβύθδα «οἵ τάχ᾽ ὀψόμενος, ἴον 
ἔοικας ἥκειν παᾶ ργθοθᾶθᾷ. ΝῸΣ 
5 ποῦ ϑηγ πΐπρ' ΟὈ] οὐ. 8}16 ἴῃ 
Π6 ΟἸΟΒΘΙΥ οομηθοίθα οΥβ τὰ 
δ᾽ ἐν δόμοις δᾶ τάχ᾽ ὄψεσϑαι ᾿ 
κακά Ῥοΐηρ' βοραιδύθᾷ Ὀγ ἔοικας 
ἥκειν. 866 ΕἸθοίν, 469 5ᾳ. ἃπᾶ 

λακ- 
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ΚΡΕΩ͂Ν. 

1200 τί δ᾽ ἔστιν αὖ κάκιον. ἢ κακῶν ἔτι; 

ΕΞΑΤΡΓΈΛΟΣ. ἕ 

γυνὴ τέϑνηκε, τοῦδὲ παμμήτωρ νεχροῦ, 
. δύστηνος, ἄρτι νεοτόμοισι πλήγμασιν. 

(ἀντιστροφὴ α΄.) 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἰὼ 
ἰὼ δυρκάϑαρτορ “Διδου λιμήν. 128ὅ 

120Ὁ τί μ᾽ ἄρα, τί μ᾽ ὀλέκεις. 
ὦ κακάγγελτά μου 

προπέμψας ἄχη. τένα ϑροεῖς λόγον ; 
πο 5 ΕΓ ΒΕΣ δ'τ ΄ 

αἰαῖ. ὁλωλὸτ ἀνδρ΄ ἐπεξειργάσω. 
τί φῇς. ὦ παῖ, τίνα λέγεις μοι νέον. 

Υ. 1900. Ἡ ΘΥΙ Β Π [88 γτοβίονθα ἐκ κακῶν σι Βηήθαποκ. 
[Υ͂. 1268--064. Οπδ πὸ ἴῃ Ὠϊπᾶα.] 
Υ. 1264 5α. 'ΤΠΗΘ6. Θομηπηδ 15 τιβτι Πγ Ρ]Δοοα αὔξοι λιμήν, τη ἃ ποίθ 

οὗ 1ὐθυυορ 0. ΑΕΘΥ ὀλέκεις. [Ὁ 1ἢ ἃ. τοίαῖηβ [Π6 ΘΟΠΙΠΊΟΙ ῬΡευμπούπεοῃ.] 
Υ. 1269. ΤΙ πᾶν γϑύαϊηθα ὑπ γϑδάϊηρ οὐ ὑπὸ οἱ ΜΗϑ. οχοθρί 

{πῶ 1 πᾶνϑ οἰ οα {π6 ποῦῃ λόγον αὖ {π6 θη οἱ {Π|6 γϑύϑθ, ἔο]]ΟυνἸηρ' 

Υ, δ80, ποίοΘ. 80 ΤΟΥ. ΑΘοΙΡΥ, 
4,19: τὰ 1115 ΔΌΪ οἵ ἐγαᾶποθ. 
ὮΣΙ ἥκειν ὕπτ5 4464 5660 ῬμΙοοί. 
9ὅ8 54. ὅ5610].: τὰ μὲν πρὸ 
χειρῶν" ὡς τοῦ Κρέοντος τὸν 
παῖδα βαστάξοντος. δον {Π μ]ιγαβο 
πρὸ χειρῶν 568 Μαύθμ, 8. ὅ7ὅ. 

Ὑ. 1260. τέ δ᾽ ἔστιν -- ἔτι] 
ΒοΘΟΚΕἢ ΑΙ ΡΉΕΙΥ ΟΌβουγϑϑ ὑπϑὺ {π6 
Ρᾶγθο]ο ἢ 15. αἰβ᾽ απούϊνο, δηα οχ- 
ΡῬΙαἴηβ κακῶν ἃ5 ἴῃ νὶ θ: οὐ ψῇῆϑδύ 
οὗ ΟΥῚ1 15 1 

Υ. 1201. 5. 6110].: παμμήτωφ᾽ 
ἡ κατὰ πᾶντα μήτηρ; ἐμφατικῶς 
δὲ εἶπεν, ὅτι καὶ μέχρι ϑανάτου 
μήτηρ ἐδείχϑη, μὴ ἑλομένη ξῆν 
μετὰ τὸν τοῦ παιδὸς ϑάνατον. 

Υ. 1204. ἰὼ -- λιμήν] Οτοιδ 
15 βύγ θα ᾿πΘΧρΊ 16, θΘοααβ6 ἀθαῦῃ 
Βιιοοθο 5 ἀθαῦθ, ἃπα {Π|6 6 18. ΠῸ 
δῃᾷ οὗ β᾽αγίπρ. Οἱ λιμήν 566 Υ-. 
981., οἡ καϑαέρειν, ἴο Θχρίδῦθ 
ΟΥ ΔΡΡΘ886, Θεά. δ 466. 

Υ. 1266. τί μ᾽ -- ὀλέκεις]} 
5Ίποθ ΟὙΘοη τιον {Π686 ὙγοΥ 5 [ἢ 
ἣν ῬΔΥΟΧΥΒΙῺ οὗ ουἱϑῦ, πὸ οπθ 0011} 
ΟὈ͵]θοὺ το ὅπ τϑῦμθυ τιρτιϑιιδ] οχ- 

Ριθϑδίοη: ΠΥ πῃ, πγ 40 
γοῦ Κι] ποῦ ΒΥ ὙΠῸ Π6 οὐ- 
ἀοΥβ ὑπ ΠΠΘΘΒΘΏΡΘΥ [0 τορϑαῦ τπαῦ 
ἢ Πδβ ἰο]4, δηα αὖ ὑπὸ βϑμηθ {1π|6 
ΒδΥβ ὑπὰῦ Ππ6 15 ππᾶομθ ὈῪ ὑπϑδί 
πο] Πρόποθ. ΟἿ, ν. 1208. ΤΘ6568 
γον ἦθ. ΑΥΘ. ΘΟΠΊΠΟΠΪΥ Βαρροβθᾶ [ο 
Ρ6 δάάγοββθα ἴο Οτοιβ. Τῇ {πὶ5 
ὙΟΥΘ {π0 οδϑθ, 1 4Ἃο πού 5866 Ππ6 
τηθϑηΐηρ οὗ {Π6. τθρϑαίθα τί. 

Υ. 1261. προπέμψας] Οα {Π15 
τιι56 οὗ ὑπ6 νϑὺν προπέμπειν 566 
Οοά, Ο. 664. 

Ὑ..1208. 5ὅ68ο]. : ἐπεξειρ- 
γάσω" ἐπέσφαξας. Οἱ, 1080: μηδ᾽ 
ὀλωλότα μέντει. τίς ἀλκὴ τὸν 8α- 
νόντ᾽ ἐπιχτανεῖν:; 

γ. 1209 5ᾳᾳψ. τένα λέγεις -- 
μόρον] ΤῊΘ ογάρυ οἵ {π688 νυοσαβ 
15 ἰη ουγαρίθα ὈῪ {Π|ὸ ᾿π θυ] οὕ 05 
αἰαῖ, αἰαῖ, νοι οὔδθη ΠΔΡΡΘΠΒ. 
ΤῊΘ οΘηηθ οι ἰδ: τένα λέγεις 
μοι νέον σφάγιον ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ -- 
μόρον, 80 8δ5 ἴο πιθ8ῃ, πα 5 
{Π 6 Ὡ6Ὺ τη πγ 6 0185 ᾿ἄθδι οὗ 
ἃ ψοιδη ὑπαὺ ὑποὺ βαγοϑῦ 15 
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1210 αἰαῖ, αἰαῖ, 
σφάγιον ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ 

ΣΟΦΟΚΛΕΒΟΥ͂Σ 

γυναικεῖον ἀμφικεῖσϑαι μόρον ; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὁρᾶν πάρεστιν. οὐ γὰρ ἐν μυχοῖς ἔτι. : 
ΚΡΈΩΝ, 

οἴμοι Ἶ 
191 κακὸν τόδ᾽ ἄλλο δεύτερον βλέπω τάλας. 1205 

τίς ἄρα, τίς μὲ πότμος ἔτι περιμένει; 
ἔχω μὲν ἐν χείρεσσιν ἀρτίως τέκνον. 
τάλας. τὸν δ᾽ ἔναντα προςβλέπω νεκρύν. 
φεῦ φεῦ μᾶτερ ἀϑλία. φεῦ τέκνον. 1900 

ἘΞΑΓΓΈΕΈΛΟΣ. 

1280 ἡ δ᾽ ὀξύϑηκτος ἥδε βωμία πέριξ 

1π6 οομήθοίαστο οὗ ὅ'ϑι α16υ, ὑπ ὑπΠ6 ΔΡΡΥονὶ οὕ ΒΟΘΟΚΕ δη4 
οὐ Υ5. 
μοι ἴον μοι νέον. 

ΒΥΆΠΟΚ οτηἶἐβ μοι; Η δυαϑηπ ομἱίβ ὦ παῖ πᾶ νυυῖδθ5 νέον 
Ι τυ 861} {πῖπκ, ἐπα {π6 νγογαβ ὦ παῖ ἃΥθ τπιηϑυῖϊ θα 

ἴο {πθ τηϑίγϑ δῃᾶ {116 Βθη86: Ἀαΐ Ἷ οδη βηα πὸ ΤΘΙΠΘΟῪ ἴου {Π6 ΘΥΤΟΥ. 
[τί φὴς. τίνα λέγεις νέον μοι νέον, Τϊη.] 

Υ. 1280.0ὡ. Βταποῖ δα Ηδιαδπη τὸ οὗ οΡίῃϊοη ὑμαὺ ἃ Ἰ᾿ΐἴη6 

δάάδοα ἴἤο ἀοεύμὴ 1. 6. μοῦ 15 
πῖ5. ἤθνν ΒΙααρ ὐοΥ ὑπαὺ ποῦ {61]- 
16ϑὺ δου ΤΩ 50η 85᾽ [5 ἴὖ {ῃϑὺ 
ΟΥ̓́ΤΩΥ ὙΙο ἢ ΤΊΘ 56}0].: ἐπ᾽ ὁλ έ- 
ϑρῳ" τοῦ Ἄϊμονος. ον ἴπ ἀθδίῃ 
οἵ ἴη8. ψγοιηδῃ 15. οδ] 6 σφάγιον, 
ἴ. 6. ἄδδαϊνυ, Κι! ]ῖηρ, 15. Ῥ]δη 
ἔγοιη γ8. 1205 δῃᾶ 1268. ΕῸΓ ὑπ 
Ρῃγαβο ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ ἄμφικ. μόρον 
οἵ, Οοᾶ. Ο. 1690: τοιαῦτ᾽ ἐπ 
ἀλλήλοισιν ἀμφικείμενοι λύγδην 
ἔκλαιον πάντες. ΑΒ ἐπ᾽ ἀλλ. ἀμφικ. 
[Π6γ6 βίρῃιῆἔθθ ἰο 6 ᾿ιθο]α ἴῃ 8 
τὰ ὑπ8} ΘΙΉ ΡΥ ΟΘ, 80 μόρον ἐπ᾽ 
ὀλέϑρῳ ἄμφικ. μοτὸ τπιϑᾶπβ ἃ θδἐἢ 
15 Ἰοΐποα 10 ἄρα, Οὐ {Π6 
δα]οούνο γυναικεῖον, ὙΠΘΥΘ ΟΠΘ 
γγοῦ]Ἱα αν οχρθοϊθα {πΠ6 σϑηϊῖνα 
οἵ {η6 βαθδίαηνινθ, 566 ΑἹ. 184. 

γς 1219, ΒοΒοΐ.: οὐ γὰρ ἐν 
μυχοῖς ἔτι" ἐγκέκλεισται ἡ ἡ γυνή. 
ΤῊ [ο]αϊηρ ἀοοῦβ οὗ πΠ6 ρϑῖϑοβθ 
θοΐηρ' ορθηθᾶ, {πΠῸ θοάγ οὐ τυυγ- 
α1οθ 15 θα. ὅθ Α1]. 888. 

Υ. 1216. τίς ἄρα -- περι- 
μ ἐν εἰ ὅο Οοα. Ο. 111 5α.: τίς 
ἦρα με πότμος ἐπαμμένει σέ τ᾽, 
ὦ φίλα: 

Υ, 1217 5ᾳ. ἔχω μὲν -- γνὲ- 
πρόν]- ΤΠ6 Ῥοθὺ βθϑπὶβ 0 πᾶγθ 
σμδηροα ὑμθ οοῃμδίχιοίίου ὙΥ 
ὙΠΟ ἢ6 ΘΟΙΠΙΘμοοά, ΕῸΣ ἰΐ 
ΒΘΘΙΏΒ5 8ὃ5. 1 {π6 ἸΑΟΘΥ τθΙη . 
Β5ῃοι]ὰ πᾶγθ Ὀθθη ἐπὰδ ἰουτηθϑᾶ: 
προςβλέπω δὲ ἔναντα τὴν μητέρα 
αὐτοῦ. Βαὺ ὑπ6 ργθβϑηῦ γϑϑᾶϊηρ 5 
οοΥγθοῦ, ἴῃ 8.5 ᾿ῬΠῸ} ὃἃ85 πὸ ἢγϑί 
ΤᾺ ΘΙΊΡΘΥ Θοηὐδ 64 {Π15 βΒΘ156 8180: 
τὸν μὲν νεχρὸν, τὸ τέχνον, ἐν 
χερσὶν ἔχω. Απᾶ ἴῃ {818 5θη86. Π6 
δἀαθα {Ππ6 Ἰδαίου ΤΠ ΠΟΥ τὸν ὃ 
--- νεκρόν, 1. 6. τὸν δὲ νεχρὸν, 
τὴν μητέρα αὐτοῦ, ἔναντα προς- 
βλέπω. ΒΠρΐαν 15 [Π6. Θοηδεσαο- 
ὑϊοι ἴῃ ν. 08 54. Ἐ]. 748 5864. 5366 
Ορᾶ, ΚΒ. 480. ΤΏΘΥ 816 το ἢ 
τη Βί  ΚΘη,, ὙΠῸ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμεὺ {π6 
νγοτᾶβ ἐν χερσὶν ἔχω τοῖον το Οὐθοι 
οἸαβρίπρ' {π6 Βοᾶγ οὗ Ἡδϑιηοῃ υυῖ ἢ 
15. πηᾶβ, ΕῸΥ ἐν χερσὶν ἔχων, 
ἃ 5 ἴῃ ΤΏΘΗΥ ΟΥ̓ΠΘΥ ραβϑδρθβ 5ΒΙρη- 
δ ὕο αν Ῥϑἔουθ οὔθ, Οὗ 
ΟἹοβΒθ δὺ μπεπᾷ. ὅο Ὀἰπδιομιϑ 
ΟΥ̓ΘΕΣ 1. 8. 107, 

γ. 1280. 5.6} ].: ὀξύϑηκτος" 
ὀξεῖαν λαβοῦσα πληγὴν ὡς ἱερεῖον 
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λύει κελαινὰ βλέφαρα. κωκύσασα μὲν 
τοῦ πρὶν ϑανόντος Μεγαρέως κλεινὸν λάχος. 
αὐϑις δὲ τοῦδε. λοίσϑιον δὲ σοὶ κακὰς 
πράξεις ἐφρυμνήσασα τῷ παιδοχτόνῳ. 130ὕ 

(στροφὴ β΄.) 
ΚΡΒΩΝ. 

128 αἰαῖ. αἰαῖ. 
ἀνέπταν φόβῳ. τί μ᾽ οὐκ ἀνταίαν 

ἔπαισέν τις ἀμφιϑήχτῳ ξίφει; 
, 2 Ἁ » δῷ 5. ἦν 

δείλαιος ἐγω. φεῦ φεῦ. 1910 

δειλαίᾳ δὲ συγκέκραμαι δύα. 
. 

ἘΞΙΑΓΓΈΔΛΟΣ. 

1200 ὡς αἰτίαν γε τῶνδε κἀκείνων ἔχων 

Πδ5 θη Ἰοϑύ Ὀθύνθθη ὑπὶ5 πᾶ ὑπ [0] πρ' Ὑ6 1568. Βαύὺ Νον 6 
ΤΙΡΉΠΥ ΟὔΒουγθα {Πδὺ {γἱτηθύθυβ αὖ Ἰθαϑὺ αὐτὸ ϑχοθρίθα ἔγοπι {π δηΐ- 
Βίγορ ΠΟ ΥΘβΡΟηΒ6: ἢ6 οομρδγοβ ΑἿ. 91Ὁ 546. ἀεὶ 961 5ᾳᾳ. ἘΠ. 1204 544. 

. Ὁρᾷ, ἘΠ, 6069 54ᾳᾳ. 
Υ. 1288, ὃ. ἐγὼ: αἰαῖ, Ὄϊπά. 

περὶ τὸν βωμὸν ἐσφάλη [Βτα πο κ 
πη δογβύδηαβ {πΠ6 δ]|0ν οἵἨἁ ὡΨ“αρΙΐον 
Ἠδφυοδθϑαβ, προπετής. Τί {πὸ ρτο- 
ποῖ ἤδε θ6 ποῦ οοΥγιρί, γγ6 πητιϑὲ 
πη αἀουβύδηα 10 ἴῃ {Π|6 56η86 οὗ ὧδε 
οὐ ἐνθάδε. 

ν΄, 1281. 5. 6}0].: λύει κελαι- 
να" ἀπόλλυται. Οἵ. ῬαΒδον Ιμ6χ. 
ὅτ. ν. λύω π. Τ. --- ΕοΥ κελαινά 
ΔΡΡΙΙΘἃ ἐο βλέφαρα 566 Οφᾶ. 6. 
1066 54. 

Υ. 1282. τοῦ πρὶν --- λάχος] 
ΤΠη6 ἄθοίῃ, ὨΘΙΉΘΙΥ, οἵ Μθραυθαβ 
(Δθποθοθαβ ἴῃ ἘαγὶρΙ 465), 50ῃ 
οὗ Οὐθοῦ, σὺ ἀδνοίθα Πϊτηβο] 
ἴο ἄθϑῃ [Ὁ Πῖβ οοπηΐγ. Ξ8'66 
«Ἔπιτ. ῬΏοΘΗ. 911 85464., ΑΡο]]οἄ. 
ΠΙ, ὁ, Μύποκοι οὴἡ Ηγρίη. 
80. ᾿δἿ. Ῥδῦβδη. ΙΧ, 28, γϑ]αὐθϑ 

᾿ πα5: Θηβαίοις δὲ τῶν ΟΣ ἐστιν 
ἐγγύτατα τῶν Νηϊτέων Μ Ιενοικέως 
μνῇ α τοῦ Κρέοντος. ἀπέκτεινε 
δὲ ἑκουσίως αὑτὸν κατὰ τὸ μάν- 
τευμα τὸ ἐκ “Ιελφῶν, ἡνίκα Πολυ- 
νείκης καὶ ὁ σὺν αὐτῷ στρατὸς 
ἀφέκοντο ἐξ [ργους. -- Αϑβοῖναβ 
ΟΥΘΟΒ ὙΠῸ) ΒΟΡΠΟΟΙ]65 ἴῃ ΘΔ] πρ' 
ὑπῖ5. βοὴ οὗ Οὔϑθοὴ Μϑρδγθιιβ δύ. 
δᾶν. ΤῊ. 474... 

Υ. 1288 βᾳ. κακὰς πράξεις] 

Αἀνϑθυβίςυ, ἃβ κακῶς, οὐ εὖ πρατ- 
τεδὺν βρη ῆρθβ [0 ἔδυ ΔαΎΘΥΒΘΙΥ, ΟΥ̓ 
ῬΥΟΒΡΘΥΟΊΒΙΥ, 

Υ, 1284, 56} ].: ἐφυμνήσα- 
σα΄ καταρασαμένη σοι, ὡς παι- 
δοχτόνω. 8686 Οδαά. Ν, .1281. 

γ. 1686. β'6Π01.: ἀνέπταν" 
ἐσείσϑην, ἐταράχϑην. γοχ αἀπούθϑ 
Οοά. ΚΗ. 481: πέτομαι δ᾽ ἐλπέσιν. 
ΑΊ. 098: περιχαρὴς δ΄ ἀνεπτόμαν. 
ἘΣῸΤ. ΞΈΡΡΙ. 88: ὡς φόβος μ᾽ ἄνα- 
πτεροῖ. δ'ϑι α1θῪ οἡ Επιγ. ΕΙ. 111. 

ΗΓ, 1286 584. τί μ᾽ οὐκ ἔπαι- 
σέν τις] ΤΠ 15. 588. δἃ5 8. Θογη- 
τηϑ 4. Οπ {Π6 δογχὶϑὺ 566 δὐ Οϑά. 
᾿ τ 914.: οῃ ὑπ6 Ῥῇναϑθθ ἀνταίαν 
παίειν ΕΠ. 1418, ν ΔΙ᾽ ὁΚ. ΟοὩ ῬΒοβῃ. 
1440. ἩΥπη. οἢ. ὙΊρ. Ῥ. 869. 

Υ. 1289. συγκέκραμαι δύᾳ] 
Μυβρτᾶνθ ΘΟΙΉΡΑΓΘΒ ΑἹ. 895: 
οἴμτῳ συγκεχραμένην. ΡῬίῃ ἄδτοι. 
ΧΙ, 108: ὥρᾳ τὲ κεχραμένον. 
Αὐἱϑῦ. ῬΙαΐί. 864: πολυφόρῳ συγ- 
κέκραμαιν δαίμονι. Τὰ ἃ ΘΠΉΠ8 
ὙΔΥ ὅοΡῃ. ΕἸ, 1486: τέ γὰρ βρο- 
τῶν ἂν σὺν κακοῖς μεμιγμέ- 
νῶν ϑνήσκειν ὁ μέλλων τοῦ χρό- 
γον κέρδος φέροι; 

Υ. 1290 5ᾳ. 5680].: ἐπεσκή- 
πτου" κακῶς ἐλέγου τελευτώσης 
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πρὸς τῆς θανούσης τῆςδ᾽ ἐπεσκήπτου μόρων. 

ΚΡΈΩΝ. 
ποίῳ δὲ κἀπελύσατ᾽ ἐν φοναῖς τρόπῳ; 

ἘΞΑΓΤΓΕΈΛΟΣ. 

παίσασ᾽ ὑφ᾽ ἧπαρ αὐτόχειρ αὑτὴν, ὅπως 1916 

παιδὸς τόδ᾽ ἤσϑετ᾽ ὀξυκώκυτον πάϑος. 

ΚΡΈΩΝ. 

1290 
3, ᾽ ε 3 » 

ὦμοι μοι. τάδ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἄλλον βροτῶν 
δ Ὁ» ς ΄ 3.: .9 τ 
ἐμᾶς ἀρμοσει ποτ΄ ἐξ αἰτίας. 
ἐγὼ γάρ σ᾽ ἐγώ σ᾽ ἔκανον. ὦ μέλεος. 
᾽ ΄ ἀξ ΣΝ 

ἑγῶ. φὰαμ ἕτυμον. 
.“λ ΄ 

ἰὼ πρόςπολοι. 
- 

1920 
»Ἤ ,ὔ 2. , φΦιν ,  ύ χης ΄ 

ἄγετε μ΄ ὁ τι ταχιόστ΄, ἀγετὲ μ΄ ἐχποδῶν. 
1900 τὸν οὐκ ὄντα μᾶλλον ἢ μηδένα. 

ὙΠ ΘΣ ΤΗΝ Ως ἐγὼ ἔκανόν. 
Υ, 1299. τάχιστ᾽ 

Π1η 4.1 τάχος, ὙγΠ1Ὸ ἢ. ν]ο]αύθϑ ὉΠ6 πιθύγθ. 
ἐκτόπιον δ΄ τι τάχιστά μξ. 

αὐτῆς, ἐνομίξου, ἐπεγράφου. Ηθ 
ΒΕΥΒ5: γοὺ ψοτ6 δοουϑοα Ὀγ 
π15 ἀθδα ποιηϑη οὗ Ρ6 ετίηρ 
ὑη6 σαϊ οὗ δ'ῖ8 ἀθδύῃ διᾶ 
ΠΘΥ5. ΤΏΘΥΘ 15 πούῃίηρ' ΟὈ] Θοὐϊοη- 
ΔΌ1ΙΘ ἴῃ {πΠ6 βοίγε ἐπισκήπτειν 
Ῥϑίηρ Ἰοϊπθα πὶ {Π6 ἀδύνο ἴῃ 
{π15 56η856. ὅθ Μεύψῃ. 8. 490. 
Ἠσδὺ 8.:1192..δ; 

Υ..1292. ΚΠ ],: τίνι τρόπῳ, 
φησὶν, ἐλύετο καὶ ἐφέρετο͵ εἰς φο- 
νάς; ἀντὶ τοῦ ποίῳ τρόπῳ͵ εἰς 
φόνον ἔπεσεν; Βαΐ ἐν φοναῖς ἀπε- 
λύσατο ταιιδύ [8 γδῦπου οοηϑι ἀου θα 
ἃ5. ΒΡΟΚΘΗ ἴῃ {π6 5818. 5656 ὃι8 
ΔΌοΥνΘ 1229: ἐν τῷ ξυμφορᾶς διε- 
φϑάρης; οἵ, ποίθ οὐ ΡΏΪ]. 60. Οχ 
ὕπ6 νοῦ» ἀπολύειν Ἐπι5ύα 185 
Ρ. ὕὅ48, 42. (416, 20,): ἰστέον δὲ, 
ὅτι ἐξ Ὁμήρου λαβόντες οἵ ὕστε- 
ρον χαὶ αὐτὸ “δὴ μόνον τὸ λυϑῆ- 
ναι ἀντὶ τοῦ ϑανεῖν ἔφρασαν" 
ὡς δηλοὶ καὶ Σοφοκλῆς ἐν τῷ 
ἔϑανες, ἀπελύϑης [12608, ], καὶ 
ἐν τῷ ποίῳ ἀπελύσατο τρύπῳ. 
Μυβριανοθ ΘΟΙΊΡΔΥΘΒ Ε σᾶ ρίη, 
ΡΙαύατοι. Υγθίθη. Ρ. 180: ἀπο- 
λύεσϑαι γὰρ τὸν ἀποϑνήσκοντα 

ἰ5. Ὅπ6 -οοη]οοίασο οὗ Εσατ α ὕ. 

1920 

ΜΒ, [πᾷ 
ΟΥ̓, Ο64. Ε. 1840: ἀπαάγετ᾽ 

καὶ τὸν ϑάνατον ἀπόλυσιν πα- 
λοῦσι, ΑἸ πο παθα 5 Ρ, ὅ07. Εἰ: ἡ 
ψυχὴ -- κατὰ τὴν ἀπόλυσιν χωρι- 
ξομένη τοῦ σώματος. ΕοΥ ὑπ 6 ΡΤ 56 
ποῖος δὲ καὶ 566. ν. 166. 

Υ. 129 54. τάδ᾽ --- ἐξ αἰτέας] 
Αῃ ππῖιϑ8] τηοᾶθ οὗ οχρυθβϑίοῃ, 
ἱπηθϑηΐηρ: 0815 ἔα] 1 ἢ ΡΤΟ- 
οΘΘα5 ἔγοιη τυ 8586 1 11] π- 
νΟΥ Βαϊ ΟΥ 6 ὑγδηϑβἔουυθα ἴο 
ΔΉΠΟΥ ποῦ]. ΤΥ [16 οαρθΐ 
ἴο πᾶν 5814: αὕτη ἡ αἰτία ἡ ἐξ 
ἐμοῦ γενομένη. οὐ ταῦτα, ὧν 
αἴτιος, οὐκ ἐπ᾽ ἄλλον βροτῶν ἐν: 
μόσει ποτέ. ΤΠ6 νϑὺρ ἁρμόσει 155 
ΠΘΥΘ τιϑ84 1τηὐγαηβιθν γ, ὃ5 ἴῃ ΕΠ, 
1998... Ὁδά, ΒΗ. 902. Τα, 

γ.1800. τὸν οὐκ ---μηδένα!]) 
ὙΥΒ θη Π 6 58 05 ὑπδῦ μ6 μδβ ρϑυῖβῃθα 
(τὸν οὐκ ὄντα), τοῦθ ἔπη 916 
ὙΠῸ 15 ποιρηῦ Π6 τηθϑη5 ἴο ΠΠΏΡΙΥ 
ὑπῶῦ 6 15 50 τυὐύθυ]υ Ἰοβῦ 85 ἴο πᾶνϑ 
Ῥθοοηθ θ85. ὑπᾶῃ πούπίηρ. . Ἠθ 
ἄοοθβ ποὺ ΤΩ ΥΘΙΥ 0811 Πἰμηβ6 1 Π1|κ 
[Π6 τηοϑῦ τοΐβουθθ]α, ἴσον τῷ μη- 
δενί, 5 Οβάα. ΗΠ. 1019., πὶ τοῦθ 
γγγθύομοα ὑπ ὑΠ6 τηοϑῦ γύρο, 
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ΧΟΡΟΣ. 

κέρδη παραινεῖς. εἴ τι κέρδος ἐν κακοῖς" 
βράχιστα γὰρ κράτιστα τὰν ποσὶν κακά. 

(ἀντιστροφὴ β΄.) 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἴτω. ἴτω. 

φανήτω μόρων ὁ κάλλιστ᾽ ἐμῶν 1880 

1300 ἐμοὶ τερμίαν ἄγων ἁμέραν 
ὕπατος ἴτω, ἴτω, 
ὅπως μηκέτ᾽ ἅμαρ ἄλλ᾽ εἰρίδω. 

ΧΟΡΟΣ. 

μέλλοντα ταῦτα. τῶν προκειμένων τι χρὴ 
πράσσειν. μέλει γὰρ τῶνδ᾽ ὅτοισι χρὴ μέλειν. 1898 

ΚΡΈΩΝ. 

1810 ἀλλ᾽ ὧν ἐρῶ μὲν, ταῦτα συγκατηυξάμην. 

ΧΟΡΟΣ. 

μή νυν προςεύχου μηδέν᾽ ὡς πεπρωμένης 
οὐκ ἔστι ϑνητοῖς συμφορᾶς ἀπαλλαγή. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
, 4. Ὁ Ἢ Α͂ " 2 

ἄγοιτ΄ ἂν μάταιον ἀνδρ 

.ΥΥ͂. 1810. 

Ὑ. 1801. κέρδη παραινεῖς] 
γοὰ δἄνίδο ρυοξιθε Ὀ1γ. 8.66 
γ. 1018. Ὑπὸ ΟΠοστιβ ΔΡΡΙ165. πΠ6 
ὙγΟΥα ΡΥΟΠΙΘΌΙΥ ἰο ἐπ δάνϊοθ οὗ 
Οτὐθοὸῦ ἰοὸ ᾿ϑδᾶ ᾿μΐπη σἰϊπΐη {6 
Ποῖιθθ, ὑπῶῦ ἢ ἴδ ϑδυοϊα {ῃ6 
Βίρῃῦ οὐ {ποθ οὐδ οὗ σβῖοῃ ἢ6 
νγῶϑ Πίγη561} {Ππ6 οδτι568. 

Υ. 1802. βράχιστα -- κακα] 
ΨΠΟῸΡΉ {Π6 ομοιαϑὺ δάάποθβ ἤγθ 
ἰαλουρυθύδ ὑἱ 05 οἵ {815 γΘΓ86, γοῦ 
ἜΠ6 58η88 185 ΡΙαῖπ: τὰ ἐν ποσὶ κακὰ 
βράχιστα κρατιστά ἐστι. Τί 15 θοδὺ 
πδὺ Ῥγθϑθηΐ ΘΥ118 ΡῈ δ5 Ὀγῖθ 8ἃ8 
ῬΟΒΒΙΌΙΘ, 1. 6. 10 15 Ῥθϑὺ ἴο ρ'οὐὺ στα 
οἵ {π6 ρῬγθϑθῃῦ οΥἹ] 85. αὐ οΚΙῪ ὃ8 
ῬΟΒΒ1016. ἘΠ μ. ΟἿ, Μοῦ. 8.462, 

Υ. 1804 5α4. φανήτω ϑίς.) 1. Θ. 
φανήτω μόρων ἐμῶν ὕπατος, ὃ 
καλλίστως ἄγων ἐμοὶ τερμέαν ἀμ έ- 
ραν, ἃ5 Ἡθυμδ πη τἱρΒΥ τοη- 

ἐχποδὼν. 

᾿ “ -» . ἀλλ᾽ νὼ ἐρῶ, τοιαῦτα Ὁϊπ8,.] 

ἀδγβ: Ἰοὺ 086 Ἰωϑὺ οὗ ἀδθδίῃβ 
ὙΥΟΌῸΡΗῦ Υ 6 οομθ 6δῖ- 
ἵπρ ἴο τὸ {π86 ᾿αϑὺ ἅἄδυ τηοϑὺ 
ὙὙ15Π646 ἔογτ. 

Υ. 1809. Κ'΄ομό!.: δέξοισι χρὴ 
μέλειν" τοῖς ϑεοῖς. Οπ 1Ππ Ρτο- 
ποὰῃ τούτοις οπ ἰοα 6 ἔογθ ὅτοις, 
δηα ἴο 6 ΒΡ} ]164 μέλει, 566 
ῬὨΙοοῦ. 187 5Βα6α. Τῶνδε, 1. 6. τῶν 
μελλόντων. 

Υ. 1810, 561Π01].: ὧν βούλομαι 
τυχεῖν, ταῦτα ηὐξάμην. Οτδοι πᾶ 
ΘΧΡΙΟΒΒΘα ἃ 18ὴ [ὉΥΓ Πῖ5 ΟὟ 
ἄθϑθῃ. 

Υ. 1811. μή νυν προφεύχου 
νη δὲν] ΒΥΆΠΟΚ σοτήρθτοθ γἱγρ. 
Αθῃ. ΥἹ,87ὃ: Ὁ οβίπϑ ἔα δ ἅθ τ 
ΠΠ ΘΟ ΒΡΘΥΘΥΘ ργθοϑηᾶο. 

Υ. 1818.Ὀ. ἀγοιτ᾽ ἄν] 866 
Μεαύψῃ. 8. δ1δ. γ. διθᾶ Βοϑί 8. 
119. 9; ἢ, 
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ὃς. ὦ παῖ. σέ τ᾽ οὐχ ἕκῶν κατέχανον. 1340 
1510 σέ τ᾽ αὖ ταἀνδ᾽. ἰὼ μέλεος. οὐδ᾽ ἔχω 

ὅπα πρὸς πότερον ἴδω" πᾶντα γὰρ 
λέχρια τάν χεροῖν, τὰ δ᾽ ἐπὶ κρατί μοι 1846 
πότμος δυςκόμιστος εἰφήλατο.. 

τ ΟΡΟΞ 
πολλῷ τὸ φρονεῖν εὐδαιμονέας 

[Υ. 1814. κάκτανον Ὀϊπά.] 
Γ᾿. 1816. ὦμοι μέλεος Ὁ ϊπα.1 
Υ. 1816. ΤΙ οἷάονυ ΜΕ55. πᾶγθ ὅπα πρὸς πότερον ἴδω. πᾷ καὶ 

ϑῶ. οχοθρύ ἐπᾶῦ ον ὅπα πρὸς πότερον Απρ. ὅπη πρότερον, ὨγοΒᾷ. 
πρὸς πρότερον. 

ὃ ῬΊοδθ, ὑποιρὴ ἃ Ὀδά ομθ, 

ὅπα 

ΤΊ Ῥαββδρθ 15 Θχύγθιη ]ν δοΥγρὺ, δηᾷ 1 15 ἀϊ βου! 
ἴο Θομ]Θοῦπγθ ΠΟΥ ΟΡ ΟΟΙ65. ψνυοίθ 1. πρὸς πότερον 18. ῬΓΟΡΘΌΙΥ 

ΓΟΥΙΟΥΪΥ τυ ἔθη οὐ ὅπα ΟἹ πᾷ, 
{π6 τϑοθρύϊοη οὗ σβῖο ἢ δχοϊαδοα {π6 ΒΘ ηθη8 γϑϑαϊηρ. Βαδ᾽ νγ8 
τητιϑύ ποῦ σϑϑύουθ ἴπ ὑποῖγ ρῖδθε πὰ χαὶ ϑῶ, ὙΠΟ ἀγθ ουἹ θεν 
αα06 οουγπρῦ, 
παιδω. 
δὴ πᾷ ϑῶ, ὅπᾳ πρότερον 
Ῥγϑίδνίοη. 

ἮΝ 1915ι σέ .τ᾿ αὖ τάνδ᾽ ὅο 
ν. 124 5ᾳ.: σέ τ᾽ εἰκὸς, εἴ τι καί- 
ριον λέγει. μαϑεῖν, σέ τ αὖ τοῦδε. 
ἘΠΟΥ τάνδε 5866. γ. 1296: κακὸν 
τόδ᾽ ἄλλο δεύτερον βλέπω. Τῇ6 
γνγοτᾶθ ἐὼ μέλεος δἃγ8 Ρδυθηθῃϑί!- 
ΘΔ], 88 ὉΡονο ν. 1819: ὦ μέλεος. 
οὐδ᾽ ἔχω τοῦβῦ 6 γϑέθυγθᾶ ἴο 
[π6 Ῥγόποιῃ ὃς 'ἰπ ὑπ6 δηϊθοθᾶθης 
ΥΘ756. 

Υ. 1816 58464(ᾷ. οὐδ᾽ ἔχω 
εἰςήλατο] Τπΐθ ραβϑαρθ 15. 6οΥ- 
τὰαρύ. Ναονθυίῃοῖοθθ 1 ἤαγθ 0 
ἀουθέ Ραὺ ἐμπαῦ {π6 56η856: οὗ {Π6 
ὙγΟΥἀβ. ΟΥἹΡΊ ΠΥ ΡΙδοθά Ὀθίνγθθῃ 
μέλεος διὰ πάντα γὰρ νγῶϑ ἤο ὑΠ15 
οἴβοῦ: ποῦ 401 ΚΠΟΥ͂ ΠΘΥΘ 
ἴο ἸοΟΙ,, ΠΟΥ͂  ΕΊΠΘΥ ἴο ὕμθστη. 
ΒῸΓ ὑπ6 ροθθ υυϊξίθη ἰῃ Ὀγοβᾶ. 
δηᾶ Απρτιδῦ. ΟΥ̓ΘΥ {Π6 ϑάνου" ὅπα: 
εἰς τὸν παῖδα ἢ εἰς τὴν γυναῖκα; 
15. ἀρδαγα, ΔΙ ΠοπρῚ Β᾽ πλ1]1δν [ο {π6 
ὀχΡΙ ἀπα οι ΟΥΤ' ΥΙΟΙ ἢ τι 8: ἤγουν 
τί ποιήσω; οὐ γὰρ ἔχω, πότερον 
ϑρηνήσω πρότερον, πότερον τὸ 
τῆς γυναικὸς παάϑος, ἢ τὸ τοῦ 
παιδὸς. ΕοΥ Οὐϑοι σου]Ἱα ἐππι5 θ6 
τηϑθ ἰο 580 ὑπαῦ 6 Κπον πού 
ὙγΠο ἢ ΘΟΥΡ56 Ππ6 5011 ἸὨΟΤΙΓΉ, 
Ῥθοϑῖιθθ πὶ. ὑγΠο0]6 ργϑϑθηῦ δῃηᾶ 

δ ηα ἀρϑυιθαΐθ οἵ 411] 56η86, Ρουμα ΡΒ. θουναρίθα ΤΥΟΤΩ 
ὅ66. Θχρ᾽ Δ ΙΟΥΥ ποθι. ΒΥ ΠΟΙ τοδᾶβ πᾷ δὲ ϑῶ, Ἠοτ- 

ἴδω πἰζπουαξ δἄάϊηρ δῃγ ἴῃ θ το » 

ἔαΐαγο ἔογθαμθϑ ὑγουθ αὐἰβϊοίθαᾶ; ΤῸΥ 
ὑπ6 νογᾶθ πάντα -- εἰρήλατο. σἷνθ 
ὃ ΥΘΘ800 ΤΥ ἐῆ6 56 ]Ππηθὴΐ ὈΘΙΟΥΘ 
ΘΧΡΥΘΒΒΘαΩ͂, δ8 185 ονυϊάθηῦ ΤὙᾺΟΤΩ 
{Πθ Ρδυ 616 γάρ. ΤΒ. 56 η86. ἰδ 
δυ θη Υ αρϑαγα. ΑἹ] αι ἤσαν, ἴδ 
γϑιηον θᾶ ὈΥ ἑακίπρ' {π᾿ γογᾷβ οὐδ᾽ 
ἔχω --- ἴδω ἃ51 πᾶνο ἀϊγθοξθα, ΤῊΘ 
γΘΆΒΟΩ ἴον ὑπδῦὺ Ὑϑιηδνκ 18 οἴη 
ἴῃ ὑπ6 ψογτᾶβ πάντα --- εἰςήλατο, 
ΜΏΪΟ θη: ΕΟΥ 81} δα 1 
αν ἴῃ ΠΥ Πδπαδθ (ΠΥ ΡΓ͵6- 
Βοηῦ οοπαϊθϊοη)Ἠ 5 τὰαϊπθᾶᾷ, 
ΘΩ͂ 88 [09 σπμῇϑδὺ 15 αἀϊθίδηϊ 
(αν ἔαίατα ργοβρθοῦβ), δὴ ἴπ- 
ὑο]ΘΥΘ Ὁ16 ἔδΐο μδ5 ἔδ]1 θὴ ὁ 
ΠΥ θα. ΕῸΥ π6 Ῥἢνᾶδ6 ἐπὶ 
κρατί μοι πότμος εἰρήλατο οἵ. 
ΡονΘ 1272: ἐν δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ ϑεὸς 
ἔπαισέ με. Οοᾶ. Ἐ. 208: νῦν δ᾽ 
ἐς τὸ κείνου κρᾶτ᾽ ἐνήλαϑ'᾽ ἡ 
τύχη. ΑΘ65068}. Ῥουβ. ὅ15 56.: 
δυρπόνητε δαῖμον, ὡς ἄγαν ΟΝ ο 
ποδοῖν ἐνήλλου παντὶ Περσικῷ 
γένει. 

Υ. 1519 54. ΘΠ 01.: πολλῷ τὸ 
φρονεῖν" τὸ καλῶς φρονεῖν: πρῶ- 
τόν ἐστιν εὐδαιμονίας. καὶ τοῖς ἀν- 
ϑρώποις ἐξοχώτατον. ΜυΒροΥαΥ 6 
[Β1η Κ5 {πᾶὲ πρῶτον" 5 Ραΐ ἴογ πρό- 



ὡ--ν 
Ἢ Ἂν» ἀξ, " 

γ΄ 

ἊΝ ΤΙΓΌΝΗ. 

ἐξοεπεεῦν. γ δὲ λόγοι 
λας πληγὰς τῶν πὸ ρων 

), ἀοίοπαϊηρ' {Ππ|5. τιϑδρ'6 ΌΥ 
ΤΥ ̓ ΟΧΘΙΙΡ]68. ἨΦΘ ὈΡΒΘΥΥ 685 ἐπδῖ 
νοι] ἃ γούϑϊη 108. ΟὟ ῬΙΌΡΘΥ 
ϑηἶηρ᾽, 1 τὸ φρονεῖν Μ6ΥΘ ἃ 
5165. οὗ εὐδαιμονία. Βιευΐ 85 1 
ἈΞ 80, 80 Ὁ νγᾶϑ Θοῃϑι ἀγα ὈγῪ 
5. Οοιηρᾶγον. 1060 ἃΡον, 
ΘΥ86]. 7146: , οἰόμεσϑα γὰρ 
τυχοῦντα πάντ᾽ ἐπίστασϑαι 

ΟΕ Ὺ, ἴῃς. ΟΟΙΥ: τὸν εὐτυ- 
καὶ φρονεῖν νομίζομεν. 

ἘΧῊ; 
3} 6 

κ- 

90 5ᾳ. χρὴ δὲ -- ἀσε- 
} ΒΥ {π6 νγοτᾶβ ἐς τὰ ϑεῶν 
δὲν ποὐῃϊηρ 6156. 15. τηϑϑηΐ 
ἐο 6 ἱππρίοιβ ἢ πα 6 Υ8 

ΜΒ. δὲ 

Ρον αϊηΐπρ' [0 616 ρ0 8. Εὐσε- 
βεῖν τὰ πρὸς ϑεοὺς (ΡΊΠΠοοΙ.1441.) 
Ἰηθέη8, 0 ΡῈ Ρίοιιβ ογαγα8 
{Π6 βοᾶδ. Ηδθποο μηδὲν ἄσε- 
πτεῖν ἐς τὰ ϑεῶν ταθδη8 ἰο νῖο- 
16 6 ποὐῃίηρ' γγΒ1Ὸ} ρουίδίηβ ἴο {Π6 
δοαβ οὐ αἰγίπθ 1δαυγ8. 

Υ, 1891 5ᾳᾳ. μεγάλοι --- ἐδί- 
δαξαν)] Βα {π8 ρτοια Θ 8 Υπ 
πιῖβαοῃ δὲ 145}, σμθηὴ Π6 Ὺ 
παν ραδαϊᾶ 88 ΡδϑημδΙῦν οὗ 
Ποῖ. Βδιρμίγ πνοτᾶθ ὈΥ 
5. ΓΟΥΙηρ βονοτο δε Ιούϊοη. 
Βεῦυνοκ. Οπ {ΠῸ βίρῃϊβοδίϊοι οἵ 
{π6 δουῖϑὲ ἐδίδαξαν 566 ν. 708. 



ΕΧΟΠΗΒΟΒ 
ΟΝ 

ΤῊΝ ΒΌΒΙΑΙ, ΟΕ ῬΟΙΠΥΝΊΟΕΚ ΒΥ ΑΝΤΙΘΌΝΕ. 

ΠῚ εχ δΥΘ ὅνγο Ῥοϊηΐβ ἴῃ π6 Ὀαυ18] οἵ ῬοΙγηΐοθβ ὈΥῚ ΑπδροῸΠ6 

(ν. 582 ---4600.) ψ πίοι οὐ ἢγθέ βῖρῃῦ ἈΡΡΘδυ βοιηθυνμαῦ οὔϑοῦχα: ἢγϑῦ, 

ὑπαῦ μ6 ῬΌΣΙΑΙ] τγὰθ ρϑυϊουτηθαᾶ ὑπο, ποχύ, ὑπαῦ [π6 ρτιιαγᾶ, Ὑπὸ σᾶγθ 

ἋΡ Απίϊροηθ ἴο {πΠ6 Κίηρ', 5Πποῖ]α, ἴῃ Ππὶ5 ἀθβουϊ ρύϊοη οὗ {πὸ βθοομπᾶ 

Ῥαν8], ἄνγ 611 αὖ βο ἸΘπρμ οἡ {Π6 νἱοϊθηΐ δέου, τ μῖ ἢ ̓ τηταο 18 6 1 Ὁ 

Ῥιθοράρα 10. ΤῊΘ τϑϑϑοῃ οἵ πὸ Ἰαἰξου οουἹᾶ ποῖ αὐῖϑθ ἔγοια. {πὸ 

βοαῤίουϊηρ ὈγΥῚ ὑπ6 βίοι οὗ ὕπθ θαυ ὙΠΟ οἡ ὑπ6 ἢγϑὺ οοοδβίοῃ 

Απύρομθ πϑα βρυϊηκ]θα ΟΥ̓ΘΥ {π6 ΘΟΥΡΒΘ, [ὉΥ 7ἷα᾽ 816 ΘΧΡΥ͂ ΒΒ. το] α 

ἴῃ γ. 406 5644. δπᾷ γν. 42ὅ 54. με {π6 σιιατὰ δᾶ οδυοα!]]γ τοιηουϑᾶ 

Π15 θοίοσθ, ἃηῃᾶ πδᾶ Ῥθϑὴ οπγϑθα ἴον 1 γῚ ΑπύρομΘ, ΟΠ. ΠΟΘΙ 16- 

{νὴ ἴο ἐπ Ῥοᾶγ; {π6 ἴδοῦ 15, {πΠ6 [δπιροϑῦ σὑϑῖβθθα σοι οἱοιαβ οὗ 

απδῦ, πῶ πὸ οτιαγαβ ΘΥ6. ΟΠ Ρ6116 4 ἴο 5ππύ {Π6 1} ΘΥ̓Θ5. ΤῸΥ Δυγῃῖ]6, 

δη 4 8580 616 ργουθηξθα ἔγοιη να ομίπρ' ὑπ6 Ῥοᾶγ, ἘΎΟΠΙ π6 νγοσὰβ 

οὐράνιον ἄχος (ν. 416) «πᾶ ϑείαν νόσον (γ. 419) 16 15. ρΙαῖη ἐπαὶ ὅπ 

συγ α. Πἰμη561} [610 0Ππ6 ΘδἸϑιην ἴο 6 βθηΐ ἔγοια {πΠ6 ροάβ, 8116 {Π6 

ΟἸΠΙΖΘΗΒ ὙΠῸ ΘοΙροΒΘα π6 οπουτθ, τη οὗ νίβάομι δηα σὶρ ἔθ] προ, 

οτρηῦ ἰο πᾶν ἐποιρης ἐπαῦ ἐπ6 ροᾶβ ορροβϑᾶ {πὸ ἀθηΐαὶ οὗ ἔπ τἰξθβ᾽ 

Οὗ βθρυϊατο, Οὐθοη ἴοο οπρῆηῦ 5αγ ν [ο παν 566} 5011] τη οὐ ἔγοτα 

Ὁπ15 πα ἔγοιη υπαὺ π8δᾷ ρεβϑθᾶ θϑίοσθ, ὑπ ἀἰβρρυοθ οη οὔ {π8 

ϑοα5, τι ἢ τϑϑρθοῦ ἰο [εῖ5 ὑγθαίτηθπΐ οἵ Ῥοϊγπῖθθθ. ΔΒ 5000 ἃ 8 ἢ6 νγἃϑ 

Ἰῃ ον 84 οὗ {πὸ τηγβίθυϊοιιβ θ1718], ἀπορϑουνϑα ὈΥ 8ΔΩΥ οὗ ὕΠ6 νγδίοιι, 

6 οπρ],. --- ΘΥΘἢ ὙγΠ116 ΔΏΡΥΠΥ τϑρτοδομίηρ ὑπ ΟΠουτιθ υῖθ ὉΠΘΙΥ 

ἔΟΠΥ ἴῃ αὐ υϊθυύίηρ [π686 {πίπρθ ἴο ϑϑύθη, --- [ο βάν Ὀθ6η Ρ6- 

βαδἀ6α {πῶῤ {Ππ|6 ἀθι 6165, ΡῪ βϑπαϊηρ' ἃ ἔθαν ἃ] βύουτη ἰο ὈΠ1π4 ὑπ νγϑίοι, 

Μ1ΠῸ64 {π6 ῬαγΔ] οὗ {πΠ6 οοῦρθθ. 10 15. ὑπουθίοστθ δὲ ὡρροτγαγεθίοη οὗ 

Ἰι15. ἔδα]} ὑπαὶ μ6 γἱϑ] θα ποῖύπου ἰο ὑπ δἄνίοθ οὐ {π6 ΟἸουα5. ΠΟΥ ἴο 

1π6 Ρογίθηξβ οὗ πὸ ροᾶβ. Απέϊρομπθ, Βουγθυϑσ, ἐΠπουρ 58η6 οοὐ]Ἱᾶ παν 

[ΔΚ δἀναηΐαρθ οὐ {Ππ6 βίοτιη [0 ρουΐξογια ὑπ ῬασΙαΙ Βθου θυ, οανγὶθα 

ΠΟΥ 56η86 οὗἉ ρίθῖν ϑηα Ποποῖι 50 ἔδυ ἐμπαῦ 516 τούτη θα οἡ πὸ αθαϊθιηθῃΐ 



᾿ ποῦ Βθουθῦϊγ, θαῦ ΟΡΘΗΪΥ πα ἔϑδυ 6551, ποῦ δοπίθαῦ ὙΠ 
οἿδ ΘΟσΟΙΩΡ]ΒΗτη θη οἵ Ποὺ ἀπ!165, θαῦ Δηχίοιβ {Ὁ}]Ὺ [0 58 15 }Υ 

τοῦ, Κπονίμρ μον ΟΥ̓ νὰ ΟΡροβϑᾶ ἴο ὑπ σα], πα 

οἵ πἴδ {πγοαΐβ ἰο ἐπ ψαίομ. Ηρ νἱτίπθ ομίαϊποα 158 τουγατᾶ τ 

Ῥιογϑᾶ ἴο μᾶνϑθ Ραϊᾶ 0π6 πηγαὶ τἱΐθϑ ο Ῥοϊγῃΐοθβ, ἀπ 16 

μῖβ τοβεϊπρ-ῬΙδθθ. ΕῸΣ ψπθη Απξρομθ τγὰβ ἰδ κθὴ ἀπ ἴπ- 

δα αἰϊνθ ππᾶάουρτουπᾶ θῪ θοῦ, {π6 ἀθγ πΠμο86. 11 516 

ΟΡ δγοᾶ πὶ Ὀαγγίηρ ΒΟΥ ὈΤΟΙΠΘΥ, ΔΟΘΟΠΙΡΙΒΠ 64 {Π6 ῬΥΆΎΘΙΒ οὗ. 

δυναπὶ: -- Ποὺ Ὀχοίμου νγὰβ δῃπἰοιηθοᾶ, πα Οὐθοι, μεαγαβϑοᾶ δπᾶ 



ΠῚ ΕΤΕΕ ὃ" 

ὕ5ΕΡ. ΙΝ ΤῊΣ ῬΟΒΕΘΟΙΝΘ ΡΠΑΎ. 

ΟΤΥ͂Ά, 1--99 ἐὐπηδίοϑυ ἰδπιθῖοβ. 

γ5. 100--109. 
ἀντ ας ΕΣ ες ΛΉΘΗ Ὁ πε το τ θθλι σο- ἄϊπι. εἰγοοαῖο,, 

ἜΣ ἀῶ πο ει ρ  ν ΘΌΤΕ τ ὦ 

“σου 441 όταν ΕἸ; Ῥ. δδ0. - 
ὦ - ὁμουῖ. τὰ θα56. (ΗΠ δια, ΕἸ. Ρ. ὕὔϑ. πᾶ 

“ο,ω.- ὦ. Ὁ βδηῆδβρ. δπηᾶ Ἰορδοβᾶ. 

Μὴ - 

ἌΣ ΚΣ νον Ἰ . 
δ πες ἀεθινδορ μές, τὸ νρῖς ᾿ (Οὐ Ηϑτιι. ΒΙ. Ρ. εδῖϑι 

Ζυ, “ὐἡὐἡ τῶν... ΘἼγοοΙ. 

νυγ συ; ἘἸΡΑνΑτφεο Ἔκ Ὁ τα : 

’ ’"΄΄΄΄. Ὁ ρἴγο. οὐ. (ὑβουθογδίϊο.) -“ πὸ “ὦ 

γι 105 Οπ’ {Π|6 5]ιογ Β.118}16 ἀπᾷ Μΐδξιιβ αἱ {πὸ ομ 

Ῥ. 17 9ηι ᾿ 

γ5. 110-146 δ δηδρϑθϑίϊο ἀπμδθαν οομιροσοᾶ οἵ ἄϊι 

ὕνγο ποποΙ ΘἴοΥβ ἩΒΕΨΟΥσαΙ 

᾿ γ5. 184---140. 

ων ον ἤσαν ἀμ εν ΚΕΝ ΤῊΝ ἴποομ, ἘΠῚ 

180 14. 5 

“-ῷ, αὐ. 880. 104. 

ἘΕΡΩΣΙΝ α ἢ ΠλλῸ, Ψ᾽ ΠΡ τὸ ΑυΣ εν 

“ον, πῶσ ἀϊπιοίου οὐϑίῖο. 

τς αὐ ον Ἡύϑμαι. Ἄβοχί, ἕ τυ .-} ΠΌΣΑ Ὁ: ΑΞ 

φ ν ΘΠ," 



ΜΕΤΒΕΞ. 

ν. 184. Οπ {π6 τηϑίύϊθ οἵ ἐπὶϑ νϑύβθ, οδ θα Ῥυδχι θαι, 8566 

γϑ. 141. 41 ΠῚ προ τευθος ἐδόςς οομββύϊηρ' οὗ αϊπηθίθυβ. 

5. 1602---8581 {ὐππϑύθυ ᾿ϑιηθῖοβ. 

γ5. 882---841. 

πποΠ'ῇ .οεὐς-, ος, ἐυυ-, ὦ. αἰπιοῦ, ρίγοοῃ, 

πο τὸς». οἼνῥοη. 

ποτ φως Τὺ. 1, 

᾿ που τ ΟἸΎΘΟΙΙΟ, ΥΟΜΙς ΕΠ. ν, δ68.) 

το οὐ αἴ, ΔΤ}. ὈΙΔΟΙγοϑί. 

ππΠρΠΕῸ ὀ ὀ πες ἀἴπῃ, ἴαπι. ΒΎΡΘΣΟ. 

πους μ“ ῳωνξκτῳφ ως ῳ 

840 πσΠοΦΠΦΠΕο͵ωττσσζο.υς.. ἰ οοἰαπηθίον. ἀφοίν]. δηα 1{Π 0} 81110. 

προς -Ὁ ι 

5. 389---3.41. Ἡ οΥμϑ ἢ πη Πδ5 ΤΙΡΉΥ οὈδουνϑα ὑπαῦὺ {Π686 ν» ὦν 

᾿ Υ̓ΘΥΒΘ5. 8γ6 Ἰοϊποα ἴπ ὁπ οοῃθϊητιθα γὰηρθ οὗ πηθϑίτθ, 

ΝΙ:- γ8. 802-862, 
ἕω τὸν ΔΠΔΟΥ., Ἰοραοθᾶ, πᾶ ρθῃ- 

Ῥεσυν- ὐὐςνγάυν τῦυς ᾧ ὕπθιι. ἀδοί, 

: στ. υὐ-νὸὺ -- 888}. Ιοσδοσᾶ. 

ἑ ε΄ 868 τ ρ «-. αροῦ; Ἰδηῖ. δἰ ἄϊπι. οτϑί. 

' τὺ τ τυ ἀἰϊροᾶ!ς ἸᾶτΡ.- πᾷ’ αἰ... οτοί; 

πος, ἘΡΟΥΉΝΟΥ ἘΡΡΥ 1 ὃτ, ΓΕ δ ΠΗ 

ὑπο. , τος ἀροᾶ, ἴδηιρ. δηᾶ ογοί. 

8260 .“ὦ.ὦ, Ζυ.-͵, Σύ--ὦ7 τὺ --ἰοῦγϑπι, ἔγοοι, οϑί. 

ὑπο τς πηοπομ, ἐγ 0 ἢ. 

: Υ. 884. Οπ {πὸ Ἰορδορᾶϊο δηδϑρϑθϑίθ,, ΘΙΏΟΠρ' ἘΗΞ᾿ ΚΕΝ γγ78 τητιδύ 

ΠῚ τθόκοι υ. 864. 566 Πού ἢ ΕἼοιη, Ρ. 418 5αα. Ερ!. ρ. 154 54ᾳ. 

566 γ8. ὅ80, 889, 88ὅ 5644. 852 5644. 1096. 1107. ᾿ 

ΥΞΚ. 814---381 δὴ δηδρθθϑδίϊο βυϑύθιῃ, οοηδιβδύϊηρ' οὗ αϊμηθίθυβ. 

Γ΄ ΨΚ. 882-- 5633 {ἐεἰπιοίον ἰδπιθ 68. 
᾿ Υ5. ὅ54- -ὅ98 δ ἀπαρδοδίϊο βυβίθπι, οοῃβίϑεϊρ οὗ ἀϊπιθίουβ, ψῖῃ 

ΐ ̓ τ 918 πιοποιηθίοθυ ἰηξογροβθᾶ. 

- Π: γ5. ὅ29---ὅ79 {υἱπιθίου ἰδ πη 1085. 

π΄ Ὁ: γ5. ὅ80---ὅ88. 
δῆδ. ἸΙορδοβθᾶ. (νϑὺῪ δι ΠΉ1]8 7 (οὸ 

- ὅ80 -«ὐὐςννσισευςς 

Γ". γΘΥΒ6 884,) 
ἀν 
ἂ 
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τοσοῦ Φωώϊ.  οὐρε Βπ4 ὑὐπη ἀδοξ οὐ, 

πον, Δυυς-υὦ-ὐ.ν»Ὁ ρὲῤν. δὴἠᾶ Ἰοραῦδά. 

ωξονξι μα απ. 1δτηὮ. 

δ8ὅ 

Πδ5 

Ἐν ον ον κα ΠΣ ΠΟΘ ἡ ΘΠ ΙΝ 

τ δι ψῶν 9ν ἀρμνι οι ΡΉ κα τῆο. 

υόσύφυσκωυ... δηθ8ρ. δπα ρϑῃΐμϑιῃ. ᾿ϑηη Ὁ, 

φῶ» τς Ὧν ΘΟΗ͂Ι ΥΒς 

ξεν δος δέει, ἸΠΠ| 0. 08 Ὁ, 

Υ. ὅϑ86. 1 5411] ἔαϊκθ ϑῃοῦμου ορρουψιῃιΥ ἴο 5Π 0 ἐμαὶ ΒοΘοΙΚ ἢ 

ὙΓΓΟΠΡῚΥ πηϊΐοα {Π18 ὙΘΥ86. ἃ Ππ6 [Ὁ] ηρ' π᾿ ΟΠ6. Ομ {πὸ 

τηθῖγο οὗ ν. ὅδ6. 5800 Ἡ ϑύη. ἘΠ]. ρ. 280. 

γ5. ὅδ᾽ 54. Τῇ οβθ νϑύβθϑ δῖ οὔδϑοῃ 1ο1ηθα ὈΥ γυῖς Ροοϑίβ 1|κὸ- 

νγῖ86. 5δο Ηου. Οὔ. Π|,.18. Νοῦ ΘΌαΣ ἤθαπὸ δαγθαῃ Μοὰ τ6- 

αϊα 

6000 

θ0ῦ 

οὐ ἴῃ ἄοϊηο ἃ ΘἸ ἢ 8Υ. 

γ5. ὅ81---Ο08. 

: : ὗνγο ρφγοοῃ., ὅπ 
τς ἐλ Οὐ, ὦ Το ϑεος ἐἰ Σῆν τὸ Μ’ ἐξς μὰ τς ὠξο. 

ι ᾿ ἸΙαϑὺ Ὠγρογοδῦ. 

πη κυ.) Ἐπ) ἃς δ 5 008. 

τ Ἰοβϑῦδα; 

Ομ νϑῦβθ), οηβιϑίηρ οὗ ὄνγο 
“πῶ Ψς ἀλγῶ Υ 

ΘΒΟΥ.) ἰδ. μα ὕνγο Ἰορδορᾶϊα 
ἜΣ ΙΩΣ ὩΣ ὦ ξαλμὰς 2 τ ΘΙ ὁ ἩΡΗΟ Θ ῬΙΕΎῪΝ 

ΥΔ ΚΒ. 

ωυκξώςωο υ δοῦδΟΘΒΙ; 

ρβ ξε ον ΤΉ ΗΘ, ἘΜ ΎΠΩ, 

φασς ἅν τεόδῆ ῬΥδοΝ γα, Ἶ 

ὮΝ , σι προ χες λα, ΠΟΥ: δα ὙΤΡΙ ΠΗ 

γ. 600. Τ115 Κιὶπᾶ οὗ γϑυβθ 15. πούϊοοἃ ὃν Η ουπδηπ ΕΘ. Ρ.438, 

γ5. 608 58ᾳβ. ΤΠ τηθαβϑαγα οὐ {Ππ|5 νϑύδϑθ Πδβ' ὩΘΥΘΥ γοῦ ὍΘΘη Ῥουι- 

οοἰνοᾶ, Ῥαῦ τὴν οὐ βϑυϑίθια ἀθέθη δ 10561{, ΟΥ̓, νβ. 781 8584. Τὸ δοι- 

βἰϑίβ οἵ το Ἰοσϑοθαϊο γϑη 5, ΒΌΘἢ 8.5 Θ᾽ βθύγμ  γ6 ΤΟΥ ΘΟ] Θ γΘΥ568, 

45 ἴῃ Επ͵. Βδοοι, 106: ὦ Σεμέλας τροφοὶ Θῆβαι, στεφανοῦσϑε 

κισσῷ, ΜΆΘΗ 185 ΘΥΘῚ ΠΟῪ ὙΓΟΠΡῚΥ ἀϊν θα ὈΥ ὑπ ϑαϊίουβ ἰπύο ὕπο 

1ῖη65. ΗΘΥΙΘ ἢ 15 ὍΠΟΥ {Π6 βδιὴθ τηϊβύαϊζα, Ἐ]θη. Ρ. 424. 

ΟὯΘ 

Υ. 006. ὅθε ἨἩθυϑηη ΕἸοΘ. Ὁ. δδ6. 

γ5. 620 - 024 δὴ δηδρϑδοϑίϊο βυβϑύθιῃ, οοιηροϑοᾶ οὗ ἀἰϊπηθίθυβ, τι 

τηοποιηθύθυ. 1 ΡΟΒΘᾶ, 

γ». θ2ὔ---1714. {ὑτἰτηθύθυ 1 108. 
ΤᾺ 



ΜΕΤΒΕΒ. ἐπ 181 

Ά. 718---788. : ὙΠ ΚΑ 

ἄϊρ. ἴϑιαθ., ὁου., ἄρ. 
“ΠἸδίσΟ ν ἐς λον μώσος ἴσην 10 δὶ ἀδτα δ. ὁδόν. δᾶ 

πὶ νυν, Ὁ πὠ ζυος, ος Π κδέμο ΨΊγδ, ἜΜΝο᾽ Ιαὐξδς 

» ΠΥΡοτο. 

σεῦ ἐς οὐ ᾿ ἐμ ὙΝΝ τ ρ { ὑτῖπι, οἤοΥ!. Ὀγυϑοῆγο τὰ ἀ]- 

Σ 21 ᾿Ῥοᾶ. ἴδηι. 

ΝΜ ϑο τ οι ων } {ὑ{1π|. ΟΠΟΥ͂, Ὀγϑοῆγο, πὶ θά856 

Νυ  ττυ ἕνυ κ δα πο Ἰορδοθᾶϊο ταμῖκβ. 

γ8. 181 5ᾳ. Οπ {Ππ8 οἴμοι ραιξ οἵ {Π15 νϑῦβθ, δοῃϑίϑυϊηρ οΥ ὕνγο 

δ χὰςς Υ8ΏΚ5,), 8566 δὖ νβ. 608 54. 

τς ΨΆ, 1798--Τοῦῇ δὴ δηδρϑοϑύϊο ϑυβύθιη, οοῃβδίϑίϊηρ οὐ αϊπιθίθυβ. 

γ5. 798---808. 

υντυ-, πτύυ.-ὺυ.-.- ἀρ. ᾿ἰάπρ. πᾶ ]Ἰορδοθᾶ. 

τ κυ ὦ μοι, πᾷ ἰδῖηῃ. (οΥ ἀδοῦ. 'ἀπᾶ ογϑί.). 

πο ουττ' δου ἐν ἢ νοῦ ᾧχο. ΡΥ ΘΟΙΒ. 

“τσ ςὐὐξγασ. κυ. ἐδ ρΙγοόηβ. 

συ. ὕ δάοηΐϊ8. 

θ0δ. τ. .«οὐυς.. γνμοδγθοχϑίίο. 

δ ιν, ας ὅπη, ὁδοχΐ: ὌΥΘΕν ὦ ὙῸΠῚ ΠΡ ΒΙΡΥ. 

}: τύυς-υ,, ἜΘΗ  ε τρίς» ἐγ λό το τοὶ 

Υ͂. 808. ΤΙῖθ νϑύβθ οοηβίϑίβ οὗ ἔχο ραυίβ, ἃ ὐονλμοίμν πα 

Οἀδιηθιθ, ΟΥ̓ ΤαΐΠοΥ ἃ ἄδοίυ] ὡπα ογϑίϊο, απᾶ ἃ ρἴγοοη οϊμθᾶ τὰ ἃ 

βροπᾶαϊο, ΟΥ Θῃαϊηρ'. νΥἱ ἢ δη ἀπ βραϑὺ ἱπδίθδα οἵ 8. ἰϑιθι8. 

5. 809--814 «πὰ 820-828 το δηδρδοϑέϊο ϑυβίθιηβ, ΟΠ, ϊηρ' 

οὗ αϊπχθίουβ. : 

' γ5. 880---842. : 

πἐξβϑβρὈὈθὈθὈθὈθΓς - ἐ ι: τρῶς: - αἀϊροά. ἴα. δηᾶ Ἰορδοσᾶ, 

-γέυυ-υς - Ἰορδορᾶ. ΕΠ ὉΠΔΟΥΤΙΒΙ8. 

πο ττο νὸν, ΦΔομΐτι5 πᾶ [πὸ β8 176 ἃ ΒΥ. 190. 

ΘΙ ΘΙ ΦΉΣ ῬΒουθογαθῖο.. 

Ὁ «“ Δ α5 (οΥ οὐηῖπθ ΟἿ, μ ΘΥ ΙΗ. ΟΕ. ΡῬ. 668. ὩΓ. 5). 

85. ᾿ς ὋΣᾷαἴω, δὐαβὶ ὀπέον «οὐ 

ιιυν- ,υς-- ὩπαῤοΠορσδοσᾶ. 

-τὐὐυ-, υστὖ ἔνο δπδρ. δπᾶ δηΐξῖβρ. 

πΣ διρά ιν δ, νην ἠδέ ἠθιπιδὶ πὰ. οτοί. 
ἀπ ασαῖ, ἐα ἴον δος, Ἰϑιύο. κι ς Ὁ ξοέγατα. ἴϑηιρ. 

840 Ὁ. Ὁ. ἀοομμηῖα8. ᾿ 
0 Ἔ 
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“συ, Ὁ-υ-. δηῦρ. δηᾶ ρϑῃΐμοιῃ. ᾿δηη. 

υτῦ---Ἐ κυ - ἡ το ρΡϑῃΐῃ. ἰδίῃ. 

Υ. 889. ΤΘ θὴρ Κιπᾶ οὗ νϑύβθ οδϑοῦτβ ἴῃ γ8. 939. 949, Οοᾶ, Ο. 

1445. 1410. ΑἹ. 848. 860. ΕἸ. 1069. 1016. Τί 15 πιδᾶθ ἃ ἐθυγδιηθίθυ ἴδιαν. 

οδῦ, ἴῃ ἘΠ, 1595, ἩἨδυϑηη (ΕἸ]θι. Ρ, 146. 168. πᾶ Ἐρ1|. ». 66, 70.) 

ΘΙΥΟΠΘΟΊΙΒΙΥ αιϑ8θυῦθ [Πα [Π686 τηθίγϑβ δ΄ ῃού 8 Ὀγ πὸ Τυαροᾶϊΐδη5. 

γ. 848--840. - 

ὙΨΌΣ αἴτη. 1ϑηη}. 

τες, τα Δ. 

ϑαῦ τ δοοοὌὁὃΠ πῶ 18, 

υταπςῷ«ὖὺ.. Ὁ δηθρ. δηᾶ ροῃηςμοίη. :ϑηη. 

5. 864---869. 

υπτυυσω,υϑών-..- ἄπ. ᾿διὰθ. Ὠγροζὸ. : 

80ῦ ..γ0υ κἑτυ σιν ὅν σα. δον παν αὐοῦθε, ἢ 

“ωυν--οὐ- οὐ ὦ ὦ [ἢγχθο ἀδοῖ, δηα ἔπο ἴσοοῖ, 

ῴυυ-.-:.- Δ ΒΥΡΒΔΙ]Ο, 

“πον ως εχ ΡΟΝ 

τ τ μεν ἐδ δ. ΘΆΦΒΙ, 

γ5. 810---9156 {ὐἱτηθίου. 1 ῖοβ. : 

γ5. 910-080 δῃ ἀπερϑοϑίϊο ϑυβϑίθυῃ, οομϑιϑύϊηρ' οὗ αἰμηθίθυβ, υῖ τι 

ΟΠΘ6 Π]ΌΠοΟΙΙΘίου ᾿πξουρΟΒθα, 

γ5. 981---940. 

ὑδις τττν 

ω “- 

2 

ΠΑ Θ᾽ ΕΡΕΟΝΝ 

ΕΘ ΦΎΊΞΕΟ, 

ω 

“2 

ὑ -ν ἄϊπι. ὁμουῖ. ΠΥ͂Ρ. ὙΠ ἃ Ρᾶ86. 

“υὐ-, «-- ἀὔϊῤῃ. οἤουῦΐ. Ὀγδοῆγο, 1 ἃ θ866, 

ΘΠΟΥΪ., ΤΠ0]055.) ΠΟΥ.» Δη 5ρ. 

9235... οὐδοῦ πὰ Ὁ ΈὮΣ ὉΠΟΉ,, μΥδοῦγο, τ πον, 

“ρος τς την ΘΟΕ; ΠῚ ΒΚ ΒΈΒ 5, 

᾿ -. 
, “ῳπὩὩ.Ψ.0 -- ὦ ταν ἐρρειον ΠΘΊΌΩΝ τι λῶν - 

- ὦ ὦ καὴ Ἔν ΣΡ  ΣδΩΣ ἌΣ; εἶὸ τον χυτ ΤΣ Ν τς τού 1. 1Δ 1}. 

940... -,ὑκ«ὺ- - δη19Ρ. δᾶ ρϑῃΐίῃ, :ϑηῦ. 

γ5. 951---θὅ9. 

“ἁ,νυ- υὦ- υὐὐὖ. ὧὖ Αροϊο. ἠνοίγοι 

Ὁ ραν σον τος τὰ τς ἱ 

“-σ,τυυ-, υυ... ἀΐπι: σΠοΥ, Βγρϑτο. τ ἃ θ486. 

δ - “ὦ, οὐδε τορος ὑὐῖτα, ΟΠΟΥ͂Σ., οἱ. ΣΡ ΔΙΙΡΒΙΌΥ, 

νδυς- ὡς, πὺξ Ὁ ὕγνο Ῥϑδίπ, 1ΔΙΏΡ. 

Δ τσ σε, νας ῶν μα τος ἐπρύλν κέ, ᾿ 

κυσχνοι,, 
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το. 0 ἐπϊῆϊ Ἰατηῦ. 

πψΠὸΠρὋἘρὭᾳΔάΦΨ  ,(ϑνὦς ᾿ δπερθρ. δπᾶ᾽ΡΘη, ἀδηηῆ; 

δ σοὺ τυτὺυ-- δύ. 950. 

Υ. 961. ΤῊ πιοίγϑ οὐ {Π18 γϑυύβο 18. βίγ]8 πεντάμετρον Σαπφικὸν 

τεσσαρεςκαιδεκασύλλαβον ῬΥ Ηορμδοβίϊοη Ρ. 42 δᾶ. αδϊϑέ, σπὸ δαἀάποθβ 

Ἐπ ΦΟΠονγῖπρ' γθῦ86 οὗ βδρρῇο 85 δ θχϑίηρ]θ. ἠράμαν μὲν ἐγὼ σέδεν, 

᾿4τϑί, πάλαι πόκα. ΤῊ6 290} 14}]1 οἵἨ ΤΠιΘοοΥῖξτ5, 1 16 θ6 ᾿ῖ8, Ὑμῖν 15 

ἀουθδίθα, 15 νυϊδύθη ἴπ [Π6 5816 τηθίγο. 10 οοηδίϑίβ οὗ ἃ θ886.) {166 

ἀδοῦνβ ἃπα ἃ ογϑίϊο, Βυΐ τι γοργά ἴο {πΠ6 ὙΠΟ]6 5 ]8οὲ οὗ {86 

᾿ΑΘοἹῖο πηθέσγθ, {8 581|6 φυδιητηδυῖδη ΥϑιηδΥ 8. Ὁ. 40 54.: τὰ δὲ Αἰολικὰ 

καλούμενα τὸν μὲν πρῶτον ἔχει πόδα πάντως ἕνα τῶν δισυλλάβων 

ἀδιάφορον, ἤτοι σπονδεῖον, ἢ ἴαμβον, ἢ τροχαῖον, ἢ πυῤῥίχιον" τοὺς 

δὲ ἐν μέσῳ δακτύλους πάντας" τὸν δὲ τελευταῖον πρὸς τὴν ἀπόϑε- 

σιν δάκτυλον μὲν, ἢ κρητικὸν διὰ τὸ τῆς τελευταίας ἀδιάφορον, ἐὰν 

ἀκατάληκτον ῇ. ἐὰν δὲ καταληχτικὸν, καὶ τὰ ἀπὸ τούτου μεμειω- 

μένα. εἰς δισύλλαβον καὶ συλλαβήν. Ἡδποθ 10 15 ουϊάθηρ {πα {16 

Ῥα56 νγῶβ ΠΘΥ͂ΘῚ αἰβυ]αρῖο, ἐμθύθίοσθ 1 πᾶν αἰ οσθᾶ παρὰ δὲ πᾶ 

κατὰ δὲ ἴῃ {π6 Δη ἰβέσορμῖο νϑυβα ἱπίο πὰρ δὲ δηᾶ καδ δὲ, ΔΙΙΠΒΟῸΡῊ. 

τι ποῦ {πΠ6 δυὐπουν οὗ ΜΒ5Ν. 1 1} πού δἄάποβ οὔπϑὺ δυραμηθηΐϑ 

ὙΠΟ. ἔΆ]ΠῪ Θοπῆγτι ΤΥ Θιηθηδδϊίοη. Ἡθυτδηπ πὰ5 ὑγοαίθα οὗὨ {Π15 

τηθίγα ἴῃ ΕἸθῖι, Ρ. 860 544. 

ν. θ90ῦ2. 'νο τηιϑύ ποὺ οοποῖθᾶθ ἔγοιη {π6 σθαι κα οὐ ἨδρΠμδο- 

βέϊοπ ἐπαὲ ἐπῖ5 οαπποί θ6 δ ΑΘΟ]1Ο γϑυ86, βίποθ 1 πδ8 ἃ βροπμᾶθθ 

τηϑύθεα οὗ {π6 {π|γὰ ἀδοίγ]. Νοίΐ 850 {π6 ὅ9 ῃοὶ, οχ. Ἡθρμδθϑίϊου ῥ. 1177: 

τὸ δὲ δακτυλικὸν τὸ Αἰολικὸν κἀτὰ μὲν τὰς ἄλλας χώρας πάσας ἐπι- 

δέχεται ὡςαύτως τῷ κοινῷ τούς τε δακτύλους καὶ σπονδείους, ὁμοίως 

καὶ τὰς ἀποϑέσεις᾽ τὸν δὲ πρῶτον πόδα ἔχει ἕνα τῶν δισυλλάβων 

ἀδιάφορον. Νον ἀϊᾶ Ατίβεϊ465 πᾷ Οαϊπε]ίαη ἘΠΐης οὐ μουυνῖβθ, 88. 15 

ΟῚ ἴσοι Ἡθύπι. ἘΠ. Ρ. 861. ΤῆΘ Βομο]αϑὺ ϑθθὰθ ἴο ἈΡΊΘΘ δ 2 1}. 

Ἡορμδοβίϊοι {πῶῦ {π6 θᾶ86 νγᾶϑ ΟὨ]Υ ΟὗὨ ἔνγὸ 50118}168. 

γ5. 969---1096 ἰὑὐϊπηοϑίου ᾿διηθϊοϑ. Ἷ 

ν. 1096--1106. 

υλουυ υὦ.- ΞΘ ιύθω ν Ἰορδοϑᾶ: ΘΏΦΡ. 

ἍΝ; ( το, συυ- ρἤγοοπ. ΡΟΪΥΒΟΠΘΙΏ, 

ΤΙ τ τ τ 0ηΓ 0 ρηλ ρ  σ ὅπη. ἴδηι, ἀπά Ἰόρδοθᾶ, 

-Θεσῦϑ τὐὖὺς., 85.1099. 

ρων δ, χὰ ἃ ὙΠ δὃ τπιο]ῆϑὲ, 



ΜΕΤΒΕΒ. 

Ξ: αν. “οι ἄϊπη. ΟΠΟΥ͂Ϊ, Ῥγυδοῖ, ὙΠ δῆδου, αν ον τ τος ἐν 

πο, ἕως: ἴγ0 οὔτι Ἰἀτοτῖ το ἀλίλταν.ς ἜΤΟΣ  πονε 

π  Ὁ0Ὁῦ Ἀν 1000. Ὅπου 

τος δ ἩΎΥΝ -- ἄϊπι, ἰδτηρ. οαἴα]. Σ ΘΌΣΘΩΙ αὐὉ τόθς 
πο ΎΟ ΟὟ, 1096, 566. ΥοιηθΥῖκϑ. οἡ 818. κιμᾶ οἵ τηθῦγ6 ἀξ γ. 864. 

ΠΝ ἀι8. 56. ἱ πλϑ ἔτελ Εἰ ἘΝ 
δ ὀρϑις Ὄπ ῶς 100]. δᾶ Ῥδδοα. 

τὸς ἢ ΘῈ ΡΒ ΕἼ ἘΜΟΥ͂" δ ὐτισι Ὁδν οὐδος 

1120. τον Ὁ ἀμῆθες ἐροδῆ δαϊε ἢ τον, 

ὁ πο σλου στ μα νυ. 1118. οϑθοῖ αὶ ἀρυδόϑοθα τοτῇ ὑΉ 0 

αν αδυθαν ΦῸ ΣῚΣ πϑ δι, φως ἘΝ ἴοπ: 8 ταΐπ.» ̓ ογοῦι» ορρῖο [9 

σον δ ἐπ ΣΣ Σ ΦΟΣ Ροηῖῃ. ἴδπιρ.. ὉΠΟΥ͂. ογοῦ." 

115ὅ ὑθυς ἐυυ-υς-ῦ ϑιη 150}. ἀπᾶ Ἰορδοθᾶ: Ξ 

᾿ γϑ5. 1184---1985 ὑυϊπηοίον ἰδ 108. οὐρα δν οὐδὲ ὙΑσθι 

γ5., ἀϑμ0-- 1560. 

1240 Ὁ - 85 ν. 884. 

ἀντ ΑΣ δυο τον τὴν ἀῶ ἀξόῳ ᾿ἀοοῆτα. 

“«ὐν ἡ ν -- ἄοομμι.. 

Ἔρος ἯΠκς ογϑῦ.. ἐλλδόσθην Ἄθας 

ἀν στ ΚΣ ὦ Ὁ ἽΜῺΣ ἄοομιπα.. ν 

154ὕ Ἐ χοῦ πάρε κα ὁ δγρόνύφοι 1α. 

- Ὁ ΤΠΟΠΟΙῊ. ; ἴάταθ. 
ἐπ: 

[ε 

ἀρ θη ΡΣ ΕΙΣ ἄσολιπι. 
"τ ΤᾺ 

ς 

ΣΤ γὼ δ ιδῳ; ὌΠ; ἄοομιμ. 

1λῦθ:. τ; «ἐν τν ον ὑσΐπι. δταθ.. 

ΥΞ. 1981- 1566. ᾿ 
-- ἐγόοοῆθθ, ρουμαΡ98 Βοικιατιθαϑ, 

{Υϊτηθίθυ ᾿ϑη}, ἔσο 500. 

υσόώφουσυγ, υὐν τὰ. ἀϊπιοι. δυοῖνον 

ὑυϊπηθύθυ ᾿ϑηη}. ἀπ δονίθε αἱ 

1965 δ᾽ ἐϊἐου ΡΩΝ ἐϊμ: ἜΡΙΣ ἀοῦ; ἄπο, ἘΠῚ δεντ 

σεευ-, δαευν ἀΐπ, ἀοοππι, οσο}. 66 ἘΣ ἀντ ἀρ εν « 

γ5. 1261---1505 ὉΠ ΟΥΘΥ ἀπαβθίοΣ ἈΘῊΗΣ πον ἀρ τ 
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γ5. 128ὅ---1289. 

Ὄπ...) ἜΓΎΤΗΡΙ ΡῈ ραν“ ἰς 

σού. ὦς-. ἀοομ. πὶ δηϑοι. 

Ἐπειυ  ,ουὖσ ἀϊπι. ἀοοπη. 

ΟὟ. 1290---1294. ἐΥϊτηδύθυ ᾿ϑηη. 

γ8. 1996--- 1800. 
πο, τ ττ-ττο τ τὴς ἀξ, ἰού, 

[|- κι... ὦ 38. 

. 

ποσσ πΠπτὉΠϑροσθ 1ᾶ; 

. 

στο ψουσος, 1. 

᾿ ν , Ἷ 
πὐσοσο.ους,γ ϑύςϑωυς. 14. 

μὰ “ἃ 
-Ἔ ᾿ Ἴ 

180. τες, τὺ ἴα. 
Ὁ Ὁ 

γ8. 1801 54. ὑγπηθύθυ ἰϑη0. 

Υρ. 1519 --1824 δὴ δπαρθοϑύϊο ϑγϑύθιῃ ἐαλοβειδει οἵ ἀϊπηθύουθ πα} 

ὍΠΘΟ Ἰπηοπουηθῦρυ' που ροΟϑθά, 

ΠΟΣῚ 



ΙΝΡΕΧ. 

4 αὐτόνομος. . - .- «ὡς 8’ 

Αδ]αθῖνο οἵ ἱπδέσιπθηρ. ΄. δδῦ αὐτόχειρ . . . .ὄ . .: 1164 
ΑΡδίγδου 97 οοπούθύθ. . 81, 776 

ἁγνίσαι ἴονΥ τιμῆσαι . . . 5848 Ἔ:: τ 
ἄγος. . ἦ. ὉΠ τ ς..7169 βάρος. ἔχων 15} τοῦθ Ν 
ἀγφονόμοῤ.. ἡ 10. ὃ. 780) βαῦῦ τὺ 

Ὁ ΔΘΟΌΒΒ δ οι Ἐπ ΦΘῚΤ ΘΔ 

-- ἄουθ!θ.. . . . . δ48. 1088 Ο 
ἀϑεῖφά ἴον ὅμοια. . .- . 105 ἴδε... .. ΤῈ 
ἀπ ματοδιρ το ΕἸ Θθ 
ἀκοσμοῦντας. . . . -. 794 " 
ἀλάστορος. . . . . . . 957] Ῥεαίϊνο 12. δ87. 869. 8568, 1216 

ἅμα ἀοῦρῖ . .. . , .. 484 Ὠροῦῖ ἴον π9 ἀο» τ ππΠο΄ἔοὁοσο 
ἀμιήπος τος 96δ δεννάσεις . ᾿Ξ. ΠΤ 
ἀμφικίοιες ..... “.-.. Ὁ 0 νς 80 δεξιόσειρος . ΡΠ 

ἀνεμόεν φρόνημα. . . . 8682 δι᾽ ὀρϑῆς. . . .ὄ .ὄ .᾿; ὁ16 
ἀνέμων διπαίΐ . . . .. . 181] διαπτυχϑέντες . . . . . 708 
ἀνέπταν. ς τ Ὡπουῖτὴ 88. Αἰ κῆτος ΟΝ 

ἀνέκατε μάχαν. . ... . 116. δικρατεῖς . τς. ΠΤ ΣΕ 
ἀνολβος . . Ὁ, τς. ς 1007. διπλοῦν . .. ΓΟ ΞΕ 
ἀνυτευν. .. τὸ, τς “δ᾽ δι ϑέων τ τος ΕΞ. Ξ 

ἀπιστεῖν. Ὁ 0 ς..319 δορός ἴον μάχη. - 
σδαϊορ. . τῦὃ 5... Ὁ 2 856 δϑυῤάνεμον. Ὁ ΕΞ 
ἄρδην δ ας τ δ ϑυῤφαύλων τ τ 

δορδαῦν λιν ΡΝ Στ  ψ5 

ἘΣ ΤῸ ΜΘ ΥΞΤΣ τὰ τα ΠΣ Ὁ ΩΣ ἀ1 Ἐ 
ἄρχγην . .ὄ τ΄ τς 0.098. ξὰ Ὑποήοεν 8010... ΠΝ 
ἄτιμα ποιοῦμαι ἴον ἀτιμάξω 18 ἐᾶν ππᾶοιθίοο. . . . . 20ῦ 
ἀτιμασανφ τ ΠΈΣ ΣΙ. ὩΣ 4 ἔγδηθα ἘΠ ΜῊΝ 
αὐτόγνωτος ..... ...0.0 0 868 ἐγώ ἴπ διδβυον . Ὁ. ΣΦ 



εἰ χρείη 
ο΄ εἴκειν σἱ{} ἜΝΥΨΗ 

εἰς 
ἐκ ἴον ἐν 
ἐχκηρύσσειν 
ἕλκος 
ἐμός ἀνὰ σός 85 δον εἰαήμν δε 
ἐμπολήσων 
ἐπενταϑ'είς 

ἐπὶ ξυροῦ τύχης 
ἐπισκήπτειν 

᾿ ἐπίχειρα 

Ἕρκειός 
ἕρμα. : 
ἐρώτων κουφονόων 
ἐσμέν οτοϊ [6 
ἐστίν οταϊἰε 

ἔσω ἴον ἔνδον 

εὐάξειν . 
εὐκρότητος 
εὐσέβεια 
ἔχειν 

Ἡη - 

ἤλεκτρον 

Θ 9᾽' Ἧ 

δαλλοῖς. 

ϑέσϑαι ΠΑ ΩΝ ̓ 
ϑούρμαιον. Σ 

[. 

αύατο τ 4416 πθοα ρα βδίν θυ 

99, 

αἱ 

Οοηλῖνθ 

- οχρ!τοϑύϊγα 

γευέσϑαι. . ! 

ἴλλεσϑαι 

Τιϊαὐϊοη οὗ ἘΠ κα 

Τηδηϊγο 

8. ὅ8δ. ὅ78. 626. 
898. 112. 190. 847. 

481. 

ΙΝΘΕΧ. 

8511 

112 

Ὁ 874 

409 

21 

046 

4 

. 1044 

. 1214 

971 

590 

811 

48 

899 

Ο11 

θ28 

ὅ14 

1.015 

“1.19. 

1560 

89 

120 

6051 

991 

409 

986 

840 

θ08 
18 

΄ 

ψυμφευειν τινί 

ἴσον Δαν ΘΥΌΔΙΠΥ 

ἴσους νόμους. . . . . 

Κ 

καϑαγίζειν 

καδαιρεῖν.. 
νυχαδρέπειν ἐξα μενα 

καταρῤῥυεῖς. 

κατάσχετον 

κατηργυρωμένος. 

κέρδος λέγειν 

κηπὶς μηρΐων 

κλοπεύς 

210. 

κοινός .. ἢ ΠΤ ᾽ν ἈΠ ΚΗ ρΕ υΙΣ τ 

κόλποις ἴοΥ ελδις 

κουφέξειν ἴον ἀναιρεῖσϑαι.. 

κοῦφον ἐξάρας 

κουφονόων ἐρώτων 
Κρέων τιοποβυ δα ῖο 

κωτίλλειν. 

Ψ 

λέγω πἀπδουβίοοῦ. 
λησμοσύνην ϑέσϑαι 
Τὐμθδίϊομβ, ὑὐ1ρ16 
λύειν ἢ ἐφάπτειν 

Μ 

μὲν οὔ. 

μένειν ἴον ἐμμένειν 

μηδὲ αἴον οὐδέν 

μῆκος Ἷ 
- Δάν }}ν 

μῆνες 

Ν 

Νοραίνο, ἀοα]0 
νεῖσϑιαι ἴον πορεύεσθαι. 
νόμου βίᾳ. 

ΗΝ ξ 
Ψ ᾿ 

ξυμπλουν ἴογΥ κοινωνὸν 

Ο 

ὀλιγοστός. 

6048. 

619 



188 ΙΝΘΌΕΧ. 

ὁμοῤῥοθεῖν ἴον ὁμοφωνεῖν. ὅϑ84 σέ πηδονδίοοα 
ὃν οἰ οᾶ 4609 σήραντες ἴον ἀποψήξαντες. 
ὀργή. 803; ἀχόπον:;. 
ὄργια 993 σός ἀπᾶ ἐμός 85 καραέμαῖ τος : 
Οτάθϑὶ οὗ ἐνὸ 204 στίχουσι 
ὀρϑῶς 99 στρατός 

οὐδαμοῦ λέγω 188 σχεδὸν τι. 
οὕτως ΘΤΙ : 

Ἔ' 

Π τὰ ἐναντία πεν 

παίειν τινὰ ἐν κάρᾳ. Σ 1252 ἩτοΣ 
ἀετοῖς : τεξλος 

παρὰ Μι ρθη. - 961... τὰ : 
λας 4τὺ| τὶ οἰ οᾶ. 

περιβρύχιος 880 ἐλ ρόνεον ΗΝ ἃ 
ῬοΥΙΡΗ ταδὶ β δ} ΤΡ τὸν 
πἰπκράρ : “91 τυγχάνειν γγἱΌ δ 60. 

ῬΙθοπαδηιβ.. 807, 453, δ00. 549 τ“ τέαθ. 
πλέοντες σὰ δύκενθε ςςς ἸΕΛΝ Ύ 
ῬΙᾺ 8] : ὌΣ ὅθ. 14 ὑπερβαίνειν : 

- Ρτοποῦῃ ἴο 5' πριν ϑούϊοη 460 ὑπερπόντιος. 

πολοώνυβος . 1090 ὑπήμενος ; 

ἌΣ τοι ὑπίλλουσι.. 
ποῦῸς ᾿ ὶ ε , ὑφειμένη. 
πρίασϑ'αί τί τινι . 1149 ΕΠ Ρ 
προγενεῖς. ΐ ο2ὅ Φφ 

Ῥγο ορβ15 . 26, 109, 184 φοϑέγμα Σ 

προφραυση. 018 φρόνημα ἀνεμόεν 
προτίσας ΣΈο μσ ἃ τ ΡΩΣ Ἐπ ελοτ, } 

πῦφπνεόντων χοραγὸς ἄστρων 1120 Χχχ 

πυρφόρος 1806 χορεύειν 

Ρρ ἈΠῸ 

ῥέϑος 21 ψεύδειν 
ῥυϑμίξειν.. 818 ψιλὸς. 

Σ 4, 

σαίνει . 1193 ὡς : 

αδτς 

(ςΟῊΟΘΙ1,. 

ΙΒΆΛΔΕΥ. 
ΝΎΟΚΚ. 

. 488 

πν το 

407 
Ὡ1ὅ 
4 

- 4:10 

ΝΥ, 
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ΘΟΡΒΟΟΙ 65 

[αν 

Υ Ναηαον, 

“ἃ ρά. 

ς ὙΔΊΤΗ δΏΠΟε ἐξ οῃ5 ἢ 

ΕΏρΡῚ 5}. 

Τευωληΐξο 

ΘΟΡΠΟΟΙ 65 5. θην ἐ 

Νοΐο 

κα 

571 

ον δ, ΒῈ 

[πἰγοισῖ!γ υ Τοτοηίο ἑ 

[| γᾶῖν 

ΠΟ ΝΟΤ 
ΒΕΜΟΥΕ 
ΤῊΕ 
ΘΑΒΡ 
ΒΕΟΜ 
ΤΗῊΗΙΒ 

ΡΟΟΚΕΤ 

Ἀσχλο Πἰρσγασυ σδγά Ροςκοῖ 

κάδον Ῥεῖ, “Κεΐ, Ιπάεχ ΕἸ16" 

Μαάς ὃ ΠΙΒΕΑΕΥ Βύξεαῦ 



ῬῬΉΝ 
: ν 

Ν ν ἪΝ ἐ 
ΠΑ ΥΑΥ ᾿ ἱ 

ἄρ 
[2 
ἑ. 
᾿ 
ον 

Ἀα τη τὴν 

ἱ ἴῃ δι 

ἜΞΕΞΞΕΞΣ. 

τ 

ἈΝ ΉΝ τΝΝ 
ἀν δι ἮΝ 

ΠΑ ΡΥ Νν πἐῆδὶ 

νν ᾿ τον 

ΔΈ ΒΝ ΝθΝΝ 
ἣ ἘΝ ὃ Ν Ε ἮΝ 

ἕ ἘΣΤΕ ΘΑ ἐν ᾿ Βέ 

ὈΠΠΕ ἿΣ ἢ, 

ἤν, ΝΣ 
ΠΧ Ν Ἷ ΝΟΣ ὯΝ 

.. 
ΦΑΛΎΥΣ ὙΛΥΥΥ αὐτὶ 

ὌΝ τὸ 
ΔῊΝ ᾿ ᾿ 

δὶ ΒΗ ΔΈ ΔΕ ΥΤΗΣ 
ΠΩ ΕΘΝ ἦν 

ἯΙ Ὑ}} ΤΝ ἮΣ ἣ 

ἘΠ εἶν 

ΠΡ ἀπ ον 

ΛΟ ΝΝΝ 

ἈΛΛ ΔΝ ΗΝ 
ς 

δ 
᾿ 

ἘΔΝΝΝ 

᾿»" ὙΣΝΣ ῖ 

Ξ ἘΣ ΞΞΞ 3:5 ΞΞΞ5 : ἐν τα 


